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1 Inleiding 

Met ingang van 1 januari 2017 verandert het bekostigingsbeleid en daarmee ook de regels voor 

add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren. Zorgaanbieders registreren per 2017 add-on 

geneesmiddelen en stollingsfactoren op basis van merknaam en sterkte in plaa ts van op 

stofnaam, toedieningsvorm en indicatie. Op de nota komt te staan welk merk geneesmiddel is 

gebruikt en voor welke indicatie(s). Hierdoor zien ziekenhuizen, zorgverzekeraars én patiënten in 

één oogopslag welk geneesmiddel voor welke indicatie(s) is voorgeschreven of toegepast. Naast 

herkenbaardere informatie op de nota sluit de registratie en declaratie van deze middelen in 

ziekenhuizen ook meer aan op de manier waarop add-on geneesmiddelen en ozp-

stollingsfactoren ingekocht worden. 

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de add-on of stollingsfactor vast. Per 1 januari 2017 

kunnen zorgaanbieders in de G-standaard (van Z-Index) zien welke geneesmiddelen zijn 

vastgesteld als add-on en welke maximumtarieven voor die geneesmiddelen gelden. 

 

Geneesmiddelen die vanaf 2017 een status als add-on krijgen, worden per zi-nummer 

toegevoegd aan de G-standaard. Voor de zorgaanbieders die geen gebruik maken van de G-

standaard worden hieronder de add-on’s en stollingsfactoren gepubliceerd. Ook blijft de NZa 

haar besluiten over de add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren via tariefsbeschikkingen 

bekendmaken op de website en in de Staatscourant. 

1.1 Wanneer is een geneesmiddel een add-on? 

 

Als hoofdregel geldt dat de kosten van een geneesmiddel integraal onderdeel zijn van een 

diagnose behandelcombinatie (DBC)-zorgproduct. Als de bekostiging van een geneesmiddel niet 

als integraal onderdeel van een DBC-zorgproduct kan verlopen, stelt de NZa voor deze 

combinaties van merknaam en sterkte add-on prestaties vast. 

 

Ook geneesmiddelen met off-labelindicaties kunnen een add-on status krijgen. Voor nieuwe add-

on’s geldt dat ten minste één zorgaanbieder (ziekenhuis of ZBC) en ten minste één 

zorgverzekeraar een aanvraag kunnen indienen bij de NZa om voor zo’n geneesmiddel een add-

onprestatie te laten vaststellen. De NZa houdt een overzicht bij van alle add-on geneesmiddelen 

in de NZa Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen. 

1.2 Begrippenlijst 

 

BEGRIP OMSCHRIJVING 

A dd-on geneesmiddel 

Stollingsfactor 

Geneesmiddelen die apart van de behandeling (dus  naast het DBC-zorgproduct) in rekening 

kunnen worden gebracht. (DBC: diagnose-behandelcombinatie) 

A TC-code A natomical Therapeutic Chemical Classification System 

De A TC code deelt geneesmiddelen in groepen in, eers t op bas is van het orgaan of sys teem 

waarop ze werkzaam zijn en vervolgens op therapeutische/chemische eigenschappen. 

Duiding Een aanwijzing gegeven door Zorginstituut Nederland, die aangeeft of het medic ijn bij de 

voorgeschreven indicatie voor aanspraak in aanmerking komt. 

 

N .B. A anspraak zegt niet of het geneesmiddel vergoed wordt, het zegt alleen of er aanspraak op 

is . 

 

Een duiding en/of een toelichting daarop wordt in dit document alleen vermeld als deze door het 

Zorgins tituut Nederland is afgegeven. 

Indicatie A anwijzing of opsomming van de ziektebeelden waarbij een medic ijn gebruikt kan worden. 

O ff-label Wanneer een geregis treerd geneesmiddel wordt voorgeschreven voor indicaties, in doseringen en 

voor patiëntengroepen die niet zijn vermeld in de produc tinformatie, spreekt men van off-label 

voorschrijven. 
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2 Overzicht Add-on geneesmiddelen 

 

AAFACT INJPDR FLACON CIRCA  500IE 

 

Zindex nummer: 13965247 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: 17121 

Fabrikant: Sanquin Plasma Products B.V. 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 
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(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

AAFACT INJPDR FLACON CIRCA 1000IE 

 

Zindex nummer: 13965255 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: 17121 

Fabrikant: Sanquin Plasma Products B.V. 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ABELCET INFVLST CONC 5MG/ML FLACON 20ML 

 

Zindex nummer: 15016757 

ATC Code: J02AA01 

Werkzame stof: AMFOTERICINE B 

Registratienummer: 20805 
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Fabrikant: PHARMACHEMIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 33 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van ernstige systemische en/of diepe 

mycosen. Voor het geëigende gebruik van 

antischimmelmiddelen moeten nationale en/of lokale 

richtlijnen in acht worden genomen. 

Verkorte indicatie: Systemisch of diepe mycose (Volw. en Kind  1 maand 

- 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 34 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Empirische behandeling van vermoede 

schimmelinfecties bij patiënten met neutropenie. 

Voor het geëigende gebruik van 

antischimmelmiddelen moeten nationale en/of lokale 

richtlijnen in acht worden genomen. 

Verkorte indicatie: Vermoede schimmelinfectie bij neutropenie, 

empirische behandeling  (Volw. en Kind 1 maand - 18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 35 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Het behandelen van viscerale leishmaniasis. 

Verkorte indicatie: Viscerale leishmaniasis (Volw. en Kind  1 maand - 18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 32 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige systemische en/of diepe 

mycoses veroorzaakt door Candida albicans, of 

Aspergillus bij immunocompetente of 

immuungecompromitteerde patiënten waarbij 

vanwege toxiciteit of nierfunctiestoornis het gebruik 

van conventioneel amfotericine B is 

gecontraïndiceerd. 

Verkorte indicatie: Systemische of diepe mycose, Candida albicans of 

Aspergillus  (Volw. en Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 841 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Systemische mycosen bij kinderen < 1 

maand (neonaten). 

Verkorte indicatie: Mycose, systemische (Kind 0-1 maand) 

 

 

Indicatienummer: 842 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Empirische behandeling van vermoede 

schimmelinfecties (zonder neutropenie). 

Verkorte indicatie: Vermoede schimmelinfectie, zonder neutropenie, 

empirische behandeling (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1066 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Profylaxe bij immuungecompromitteerde 

patiënten. 

Verkorte indicatie: Profylaxe bij immuungecompromitteerden (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1174 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Profylaxe bij immuungecompromiteerde 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1570 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van mucormycose in combinatie met 

caspofungine bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Mucormycose, combi met caspofungine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ABRAXANE INFUSIEPOEDER FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 15690172 

ATC Code: L01CD01 

Werkzame stof: PACLITAXEL 

Registratienummer: EU/1/07/428/001 

Fabrikant: CELGENE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 410 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In de eerstelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van patiënten 

met voortgeschreden ovariumcarcinoom of met een 

resttumor (>1 cm) na (initiële) laparotomie, in 

combinatie met cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m of resttumor, 1e lijn, combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 413 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In de tweedelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van 

gemetastaseerd ovariumcarcinoom na het falen van 

standaard, platina-bevattende therapie. 
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Verkorte indicatie: OvariumC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 414 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als adjuvante behandeling voor de behandeling van 

patiënten met klierpositief mammacarcinoom 

aansluitend op behandeling met antracycline en 

cyclofosfamide (AC). Adjuvante behandeling met 

paclitaxel dient beschouwd te worden als een 

alternatief voor verlengde AC-therapie. 

Verkorte indicatie: BC, klierpositief, combi, adjuvant 

 

 

Indicatienummer: 416 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De initiële behandeling van lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerd mammacarcinoom, of in combinatie 

met een antracycline bij patiënten voor wie 

antracycline-therapie geschikt is, of in combinatie 

met trastuzumab bij patiënten bij wie met behulp van 

de immunohistochemische bepalingsmethode 

overexpressie van menselijke epidermale groeifactor 

receptor 2 (HER-2) op 3+ niveau is vastgesteld en 

voor wie een antracycline niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, combi met antracyclines of trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 419 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij patiënten die 

niet reageren op, of niet in aanmerking komen voor, 

standaard antracycline-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 421 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

niet-kleincellig longcarcinoom bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 422 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderde, 

aan AIDS gerelateerde, Kaposisarcoom (KS) waarbij 

een eerdere behandeling met een liposomaal 

antracycline gefaald heeft. 

Verkorte indicatie: KS, Adv, AIDS gerelateerd, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 423 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassen 

patiënten bij wie de eerstelijnsbehandeling voor 

gemetastaseerde ziekte heeft gefaald en voor wie 

een standaardbehandeling met anthracycline niet 

geïndiceerd is. 

Verkorte indicatie: BC, m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 424 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, 1e lijn, combi met gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 425 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de 

eerstelijnsbehandeling van niet-kleincellige 

longkanker bij volwassen patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, 1e lijn, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 647 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

gemetastaseerde urotheelcelcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: UCC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 648 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

ramucirumab. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 2de lijn, combi met ramucurimab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 649 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn, combi met 

carbolatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 
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carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 691 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met adriamycine en cisplatin of in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, m, combi met adriamycine en 

cisplatine of carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 694 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met radiotherapie is 

paclitaxel in combinatie met carboplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, combi met carboplatine en RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 705 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd angiosarcoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ASRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 783 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatin bij een recedief of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CervixC, recidief of m, combi met carboplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 
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gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1029 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Recidief 

kiemceltumor/testes carcinoom. 

Verkorte indicatie: GCT of TestisC, recidief (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1247 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Carcinosarcoom van de uterus bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CarcinoomSRC uterus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1372 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met 

carboplatine, cisplatine of oxaliplatine en etoposide 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1378 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastateerd, 

gevorderd of voortgeschreden ovariumcarcinoom  bij 

volwassenen in de palliatieve fase in combinatie met 

carboplatine of cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, Adv of m, combi met carboplatine of 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1417 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab bevattende 

chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met niet-reseceerbare, 

gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-

kleincellige longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

overwegend plaveisel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1419 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1420 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten 

met gevorderd (International Federation of 

Gynecology and Obstetrics (FIGO) stadia IIIB, IIIC 

en IV) epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, Adv, 1e lijn, 

combi met carboplatine en bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1423 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en cisplatine, of als 

alternatief bevacizumab en topotecan, bij patiënten 

die geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en cisplatine of topotecan (Volw.) 
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Indicatienummer: 1433 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de behandeling 

van patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal 

recidiverend of gemetastaseerd mammacarcinoom 

met een recidief na adjuvante/neoadjuvante 

chemotherapie. Eerdere chemotherapie moet een 

antracycline hebben omvat, tenzij dit klinisch 

gecontra-indiceerd was. 

Verkorte indicatie: BC, LA, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1446 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

trastuzumab voor de neoadjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal 

gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium 

borstkanker met een hoog risico op terugkeer. 

Verkorte indicatie: BC of EBC, LA, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, neo-adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1450 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvant, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1455 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: SCLC bij volwassenen, tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met doxorubicine en eventueel ook met 

carboplatine, cyclofosfamide en/of etoposide. 

Verkorte indicatie: SCLC, 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1486 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en carboplatine, of 

als alternatief bevacizumab en topotecan, bij 

patiënten die geen platinumbevattende behandeling 

kunnen ontvangen voor de behandeling van 

volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, 

of gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en carboplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1547 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten in 
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redelijk tot goede conditie (PS 0-1), met niet-

reseceerbare, gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC), 

anders dan met overheersend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, 1e lijn, combi 

met carboplatine en bevacizumab  (PS 0-1) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1596 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Neo)adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

met mammacarcinoom (klier positief en negatief). 

Verkorte indicatie: BC, klierpostief of kliernegatief , (neo)adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1597 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd vulvacarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m, combi met cisplatine, oxaliplatine of 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1598 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling van hoog-risico 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, high risk, combi met carboplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1607 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab, 

pertuzumab en chemotherapie voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker met een hoog risico op 

recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2685 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en pembrolizumab, 

voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

plaveiselcel-niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, 1e lijn, combi met carboplatine en 

pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab, atezolizumab en 

carboplatine, voor de eerstelijnsbehandeling van 
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volwassen patiënten met gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Bij patiënten met EGFR-gemuteerd of ALK-positief 

NSCLC is dit middel, in combinatie met bevacizumab, 

atezolizumab en carboplatine, alleen geïndiceerd na 

falen van geschikte doelgerichte behandelingen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, niet plaveiselcel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab, atezolizumab en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ABRAXANE INFUSIEPOEDER FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 16275403 

ATC Code: L01CD01 

Werkzame stof: PACLITAXEL 

Registratienummer: EU/1/07/428/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 410 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In de eerstelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van patiënten 

met voortgeschreden ovariumcarcinoom of met een 

resttumor (>1 cm) na (initiële) laparotomie, in 

combinatie met cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m of resttumor, 1e lijn, combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 413 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In de tweedelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van 

gemetastaseerd ovariumcarcinoom na het falen van 

standaard, platina-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 414 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als adjuvante behandeling voor de behandeling van 

patiënten met klierpositief mammacarcinoom 

aansluitend op behandeling met antracycline en 

cyclofosfamide (AC). Adjuvante behandeling met 

paclitaxel dient beschouwd te worden als een 

alternatief voor verlengde AC-therapie. 

Verkorte indicatie: BC, klierpositief, combi, adjuvant 

 

 

Indicatienummer: 416 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De initiële behandeling van lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerd mammacarcinoom, of in combinatie 

met een antracycline bij patiënten voor wie 

antracycline-therapie geschikt is, of in combinatie 

met trastuzumab bij patiënten bij wie met behulp van 

de immunohistochemische bepalingsmethode 

overexpressie van menselijke epidermale groeifactor 

receptor 2 (HER-2) op 3+ niveau is vastgesteld en 

voor wie een antracycline niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, combi met antracyclines of trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 419 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij patiënten die 

niet reageren op, of niet in aanmerking komen voor, 

standaard antracycline-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 421 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

niet-kleincellig longcarcinoom bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 422 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderde, 

aan AIDS gerelateerde, Kaposisarcoom (KS) waarbij 

een eerdere behandeling met een liposomaal 

antracycline gefaald heeft. 

Verkorte indicatie: KS, Adv, AIDS gerelateerd, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 423 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassen 

patiënten bij wie de eerstelijnsbehandeling voor 

gemetastaseerde ziekte heeft gefaald en voor wie 

een standaardbehandeling met anthracycline niet 

geïndiceerd is. 

Verkorte indicatie: BC, m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 424 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, 1e lijn, combi met gemcitabine (Volw.) 
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Indicatienummer: 425 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de 

eerstelijnsbehandeling van niet-kleincellige 

longkanker bij volwassen patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, 1e lijn, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 647 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

gemetastaseerde urotheelcelcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: UCC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 648 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

ramucirumab. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 2de lijn, combi met ramucurimab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 649 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn, combi met 

carbolatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 691 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met adriamycine en cisplatin of in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, m, combi met adriamycine en 

cisplatine of carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 694 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Bij de behandeling van een oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met radiotherapie is 

paclitaxel in combinatie met carboplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, combi met carboplatine en RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 705 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd angiosarcoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ASRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 783 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatin bij een recedief of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CervixC, recidief of m, combi met carboplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1029 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Recidief 

kiemceltumor/testes carcinoom. 

Verkorte indicatie: GCT of TestisC, recidief (Adolescent) 
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Indicatienummer: 1247 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Carcinosarcoom van de uterus bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CarcinoomSRC uterus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1372 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met 

carboplatine, cisplatine of oxaliplatine en etoposide 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1378 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastateerd, 

gevorderd of voortgeschreden ovariumcarcinoom  bij 

volwassenen in de palliatieve fase in combinatie met 

carboplatine of cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, Adv of m, combi met carboplatine of 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1417 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab bevattende 

chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met niet-reseceerbare, 

gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-

kleincellige longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

overwegend plaveisel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1419 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1420 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten 

met gevorderd (International Federation of 

Gynecology and Obstetrics (FIGO) stadia IIIB, IIIC 

en IV) epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, Adv, 1e lijn, 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 21 van 4271 

combi met carboplatine en bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1423 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en cisplatine, of als 

alternatief bevacizumab en topotecan, bij patiënten 

die geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en cisplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1433 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de behandeling 

van patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal 

recidiverend of gemetastaseerd mammacarcinoom 

met een recidief na adjuvante/neoadjuvante 

chemotherapie. Eerdere chemotherapie moet een 

antracycline hebben omvat, tenzij dit klinisch 

gecontra-indiceerd was. 

Verkorte indicatie: BC, LA, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1446 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

trastuzumab voor de neoadjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal 

gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium 

borstkanker met een hoog risico op terugkeer. 

Verkorte indicatie: BC of EBC, LA, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, neo-adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1450 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvant, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1455 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: SCLC bij volwassenen, tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met doxorubicine en eventueel ook met 

carboplatine, cyclofosfamide en/of etoposide. 

Verkorte indicatie: SCLC, 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1486 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en carboplatine, of 

als alternatief bevacizumab en topotecan, bij 

patiënten die geen platinumbevattende behandeling 

kunnen ontvangen voor de behandeling van 

volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, 

of gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en carboplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1547 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten in 

redelijk tot goede conditie (PS 0-1), met niet-

reseceerbare, gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC), 

anders dan met overheersend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, 1e lijn, combi 

met carboplatine en bevacizumab  (PS 0-1) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1596 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Neo)adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

met mammacarcinoom (klier positief en negatief). 

Verkorte indicatie: BC, klierpostief of kliernegatief , (neo)adjuvant 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 1597 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd vulvacarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m, combi met cisplatine, oxaliplatine of 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1598 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling van hoog-risico 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, high risk, combi met carboplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1607 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab, 

pertuzumab en chemotherapie voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker met een hoog risico op 

recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2685 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en pembrolizumab, 

voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

plaveiselcel-niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, 1e lijn, combi met carboplatine en 

pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab, atezolizumab en 

carboplatine, voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Bij patiënten met EGFR-gemuteerd of ALK-positief 

NSCLC is dit middel, in combinatie met bevacizumab, 

atezolizumab en carboplatine, alleen geïndiceerd na 

falen van geschikte doelgerichte behandelingen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, niet plaveiselcel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab, atezolizumab en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 24 van 4271 

 

ADCETRIS INFUSIEPOEDER FLACON 50MG 

 

Zindex nummer: 15828565 

ATC Code: L01XC12 

Werkzame stof: BRENTUXIMABVEDOTINE 

Registratienummer: EU/1/12/794/001 

Fabrikant: TAKEDA NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 101 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

gerecidiveerd of refractair CD30-positief 

hodgkinlymfoom (HL) na autologe 

stamceltransplantatie (ASCT). 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent CD30+ HL, na ASCT 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 102 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

gerecidiveerd of refractair CD30-positief 

hodgkinlymfoom (HL) na ten minste twee eerdere 

therapieën wanneer autologe stamceltransplantatie 

(ASCT) of combinatiechemotherapie geen 

behandeloptie is. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent CD30+ HL, niet in 

aanmerking voor ASCT, >= 3e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 103 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

gerecidiveerd of refractair systemisch anaplastisch 

grootcellig lymfoom (sALCL). 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent sALCL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 962 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

CD30-positief hodgkinlymfoom (HL) die een 

verhoogd risico lopen op een recidief of progressie na 

autologe stamceltransplantatie (ASCT). 

Verkorte indicatie: CD30+ HL, verhoogd risico op recidief of progressie, 

na ASCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1552 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

CD30-positief cutaan T-cel lymfoom (CTCL) na ten 

minste 1 eerdere systemische therapie. 

Verkorte indicatie: CD30+ CTCL, >= 2de lijn (Volw.) 
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Indicatienummer: 2676 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

CD30-positief hodgkinlymfoom (HL) Stadium IV in 

combinatie met doxorubicine, vinblastine en 

dacarbazine (AVD). 

Verkorte indicatie: CD30+ HL stadium IV, 1e lijn, combi met 

doxorubicine, vinblastine en dacarbazine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 892 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief CD30 positieve lymfomen/lymfoproliferatieve 

ziekten (anders dan Hodgkin lymfoom en CTCL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief CD30+ Lymfomen of lymfoproliferatieve 

ziekten, niet HL of CTCL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1050 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Relapsed or Refractory Systemic Anaplastic 

Large-Cell Lymphoma. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent ALCL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1297 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Relapsed or Refractory Hodgkin 

Lymphoma. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent HL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ADCETRIS INFUSIEPOEDER FLACON 50MG 

 

Zindex nummer: 16545834 

ATC Code: L01XC12 

Werkzame stof: BRENTUXIMABVEDOTINE 

Registratienummer: EU/1/12/794/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 101 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

gerecidiveerd of refractair CD30-positief 

hodgkinlymfoom (HL) na autologe 

stamceltransplantatie (ASCT). 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent CD30+ HL, na ASCT 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 102 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

gerecidiveerd of refractair CD30-positief 

hodgkinlymfoom (HL) na ten minste twee eerdere 

therapieën wanneer autologe stamceltransplantatie 

(ASCT) of combinatiechemotherapie geen 

behandeloptie is. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent CD30+ HL, niet in 

aanmerking voor ASCT, >= 3e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 103 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

gerecidiveerd of refractair systemisch anaplastisch 

grootcellig lymfoom (sALCL). 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent sALCL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 962 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

CD30-positief hodgkinlymfoom (HL) die een 

verhoogd risico lopen op een recidief of progressie na 

autologe stamceltransplantatie (ASCT). 

Verkorte indicatie: CD30+ HL, verhoogd risico op recidief of progressie, 

na ASCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1552 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

CD30-positief cutaan T-cel lymfoom (CTCL) na ten 

minste 1 eerdere systemische therapie. 

Verkorte indicatie: CD30+ CTCL, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2676 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

CD30-positief hodgkinlymfoom (HL) Stadium IV in 

combinatie met doxorubicine, vinblastine en 

dacarbazine (AVD). 

Verkorte indicatie: CD30+ HL stadium IV, 1e lijn, combi met 

doxorubicine, vinblastine en dacarbazine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 892 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief CD30 positieve lymfomen/lymfoproliferatieve 

ziekten (anders dan Hodgkin lymfoom en CTCL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief CD30+ Lymfomen of lymfoproliferatieve 

ziekten, niet HL of CTCL (Volw.) 
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Indicatienummer: 1050 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Relapsed or Refractory Systemic Anaplastic 

Large-Cell Lymphoma. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent ALCL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1297 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Relapsed or Refractory Hodgkin 

Lymphoma. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent HL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ADCETRIS INFUSIEPOEDER FLACON 50MG 

 

Zindex nummer: 16596633 

ATC Code: L01XC12 

Werkzame stof: BRENTUXIMABVEDOTINE 

Registratienummer: EU/1/12/794/001 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 101 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

gerecidiveerd of refractair CD30-positief 

hodgkinlymfoom (HL) na autologe 

stamceltransplantatie (ASCT). 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent CD30+ HL, na ASCT 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 102 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

gerecidiveerd of refractair CD30-positief 

hodgkinlymfoom (HL) na ten minste twee eerdere 

therapieën wanneer autologe stamceltransplantatie 

(ASCT) of combinatiechemotherapie geen 

behandeloptie is. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent CD30+ HL, niet in 

aanmerking voor ASCT, >= 3e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 103 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

gerecidiveerd of refractair systemisch anaplastisch 

grootcellig lymfoom (sALCL). 
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Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent sALCL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 962 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

CD30-positief hodgkinlymfoom (HL) die een 

verhoogd risico lopen op een recidief of progressie na 

autologe stamceltransplantatie (ASCT). 

Verkorte indicatie: CD30+ HL, verhoogd risico op recidief of progressie, 

na ASCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1552 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

CD30-positief cutaan T-cel lymfoom (CTCL) na ten 

minste 1 eerdere systemische therapie. 

Verkorte indicatie: CD30+ CTCL, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2676 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

CD30-positief hodgkinlymfoom (HL) Stadium IV in 

combinatie met doxorubicine, vinblastine en 

dacarbazine (AVD). 

Verkorte indicatie: CD30+ HL stadium IV, 1e lijn, combi met 

doxorubicine, vinblastine en dacarbazine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 892 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief CD30 positieve lymfomen/lymfoproliferatieve 

ziekten (anders dan Hodgkin lymfoom en CTCL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief CD30+ Lymfomen of lymfoproliferatieve 

ziekten, niet HL of CTCL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1050 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Relapsed or Refractory Systemic Anaplastic 

Large-Cell Lymphoma. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent ALCL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1297 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Relapsed or Refractory Hodgkin 

Lymphoma. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent HL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 29 van 4271 

 

 

ADVATE INJPDR FL  250IE + SOLV 2ML+SYST  

 

Zindex nummer: 16190688 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/03/271/017 

Fabrikant: SHIRE NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ADVATE INJPDR FL  500IE + SOLV 2ML+SYST 

 

Zindex nummer: 16190793 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/03/271/018 

Fabrikant: SHIRE NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 31 van 4271 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ADVATE INJPDR FL 1000IE + SOLV 2ML+SYST  

 

Zindex nummer: 16190807 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/03/271/019 

Fabrikant: SHIRE NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 
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Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ADVATE INJPDR FL 1000IE + SOLV 5ML+SYST  

 

Zindex nummer: 15587762 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/03/271/003 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 
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Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ADVATE INJPDR FL 1500IE + SOLV 2ML+SYST  

 

Zindex nummer: 16190815 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/03/271/020 

Fabrikant: SHIRE NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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ADVATE INJPDR FL 1500IE + SOLV 5ML+SYST  

 

Zindex nummer: 15587770 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/03/271/004 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ADVATE INJPDR FL 2000IE + SOLV 5ML+SYST  

 

Zindex nummer: 15587789 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/03/271/005 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 
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PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ADVATE INJPDR FL 2000IE + SOLV 5ML+SYST  

 

Zindex nummer: 16190823 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/03/271/015 

Fabrikant: SHIRE NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ADVATE INJPDR FL 3000IE + SOLV 5ML+SYST  

 

Zindex nummer: 16190831 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/03/271/016 

Fabrikant: SHIRE NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 
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0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ADYNOVI INJPDR FL  500IE + SOLV 2ML+SYST  

 

Zindex nummer: 16598970 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/17/1247/006 

Fabrikant: SHIRE NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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ADYNOVI INJPDR FL 1000IE + SOLV 2ML+SYST  

 

Zindex nummer: 16598989 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/17/1247/010 

Fabrikant: SHIRE NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 
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Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ADYNOVI INJPDR FL 2000IE + SOLV 5ML+SYST  

 

Zindex nummer: 16598997 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/17/1247/014 

Fabrikant: SHIRE NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 
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Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ADYNOVI INJPDR FL 250IE + SOLV 2ML+SYST  

 

Zindex nummer: 16757041 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/17/1247/002 

Fabrikant: SHIRE NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 
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postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

AFINITOR TABLET  2,5MG 

 

Zindex nummer: 15907805 

ATC Code: L01XE10 

Werkzame stof: EVEROLIMUS 

Registratienummer: EU/1/09/538/009 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 250 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen en pediatrische 

patiënten met subependymale reuscelastrocytomen 

(SEGA), geassocieerd met het tubereuze sclerose 

complex (TSC), die een therapeutische interventie 

nodig hebben, maar niet ontvankelijk zijn voor een 

chirurgische ingreep. * Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer: EP 2 762 140 B1, en wordt tot 30-

01-2027 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer: EP 1 983 984 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: SEGA, geassocieerd met TSC (Volw en Kind 1-18 

jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 252 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Renaal angiomyolipoom geassocieerd met het 

tubereuze sclerose complex (TSC): De behandeling 

van volwassen patiënten met renaal 

angiomyolipoom, geassocieerd met het tubereuze 

sclerose complex (TSC) die een risico lopen op 

complicaties (gebaseerd op factoren zoals grootte 

van de tumor of aanwezigheid van een aneurysma of 

aanwezigheid van meerdere of bilaterale tumoren), 

maar bij wie onmiddellijke chirurgie niet noodzakelijk 

is. *Deze (deel)indicatie wordt tot 30-01-2027 

beschermd door een octrooi met octrooinummer : EP 

1 983 984 B1. Novartis is houder van het octrooi. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Renaal angiomyolipoom geassocieerd met TSC 

(Volw.)* 
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Indicatienummer: 1353 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als aanvullende behandeling van patiënten van 2 jaar 

en ouder waarvan de refractaire partiële 

epilepsieaanvallen, met of zonder secundaire 

generalisatie, geassocieerd worden met het 

tubereuze sclerose complex (TSC). *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 30-01-2027 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 1 983 984 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente partiële epilepsie, tubureuze 

sclerose complex (Volw. en Kind 2-18 jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 248 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van inoperabele of 

gemetastaseerde, goed of matig gedifferentieerde 

neuro-endocriene tumoren van pancreatische 

oorsprong bij volwassenen met progressieve ziekte. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 249 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom, bij wie de ziekte progressief is 

geworden tijdens of na behandeling met “VEGF-

targeted” therapie. *Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 2 269 604 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na anti-VEGF (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 251 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van hormoonreceptor-positieve, 

HER2/neu-negatieve gevorderde borstkanker, in 

combinatie met exemestaan, bij postmenopauzale 

vrouwen zonder symptomatische viscerale ziekte na 

recidief of progressie volgend op een niet-steroïde 

aromatase-remmer. *Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 2 269 603 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: BC, Adv, HR+, HER2-  postmenopauzaal, combi  met 

exemestaan (Volw. Vrouw)* 

 

 

Indicatienummer: 625 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van inoperabele of 

gemetastaseerde, goed gedifferentieerde (Graad 1 of 

Graad 2) niet functionele neuro-endocriene tumoren 
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van gastroïntestinale of long-oorsprong bij 

volwassenen met progressieve ziekte. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 17-02-2022 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 3 143 995 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: NET, gastro-intestinaal of long, inoperabel of m, 

graad 1 of 2 (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 1546 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met lenvatinib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom (NCC) na één eerdere behandeling 

gericht op de vasculaire endotheliale groeifactor 

(VEGF). 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na eerdere VEGF remmer, >= 2e 

lijnsbehandeling, combi met lenvatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

AFINITOR TABLET  5MG 

 

Zindex nummer: 15561593 

ATC Code: L01XE10 

Werkzame stof: EVEROLIMUS 

Registratienummer: EU/1/09/538/001 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 250 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen en pediatrische 

patiënten met subependymale reuscelastrocytomen 

(SEGA), geassocieerd met het tubereuze sclerose 

complex (TSC), die een therapeutische interventie 

nodig hebben, maar niet ontvankelijk zijn voor een 

chirurgische ingreep. * Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer: EP 2 762 140 B1, en wordt tot 30-

01-2027 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer: EP 1 983 984 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: SEGA, geassocieerd met TSC (Volw en Kind 1-18 

jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 252 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Renaal angiomyolipoom geassocieerd met het 
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tubereuze sclerose complex (TSC): De behandeling 

van volwassen patiënten met renaal 

angiomyolipoom, geassocieerd met het tubereuze 

sclerose complex (TSC) die een risico lopen op 

complicaties (gebaseerd op factoren zoals grootte 

van de tumor of aanwezigheid van een aneurysma of 

aanwezigheid van meerdere of bilaterale tumoren), 

maar bij wie onmiddellijke chirurgie niet noodzakelijk 

is. *Deze (deel)indicatie wordt tot 30-01-2027 

beschermd door een octrooi met octrooinummer : EP 

1 983 984 B1. Novartis is houder van het octrooi. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Renaal angiomyolipoom geassocieerd met TSC 

(Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 1353 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als aanvullende behandeling van patiënten van 2 jaar 

en ouder waarvan de refractaire partiële 

epilepsieaanvallen, met of zonder secundaire 

generalisatie, geassocieerd worden met het 

tubereuze sclerose complex (TSC). *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 30-01-2027 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 1 983 984 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente partiële epilepsie, tubureuze 

sclerose complex (Volw. en Kind 2-18 jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 248 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van inoperabele of 

gemetastaseerde, goed of matig gedifferentieerde 

neuro-endocriene tumoren van pancreatische 

oorsprong bij volwassenen met progressieve ziekte. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 249 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom, bij wie de ziekte progressief is 

geworden tijdens of na behandeling met “VEGF-

targeted” therapie. *Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 2 269 604 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na anti-VEGF (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 251 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van hormoonreceptor-positieve, 

HER2/neu-negatieve gevorderde borstkanker, in 
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combinatie met exemestaan, bij postmenopauzale 

vrouwen zonder symptomatische viscerale ziekte na 

recidief of progressie volgend op een niet-steroïde 

aromatase-remmer. *Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 2 269 603 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: BC, Adv, HR+, HER2-  postmenopauzaal, combi  met 

exemestaan (Volw. Vrouw)* 

 

 

Indicatienummer: 625 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van inoperabele of 

gemetastaseerde, goed gedifferentieerde (Graad 1 of 

Graad 2) niet functionele neuro-endocriene tumoren 

van gastroïntestinale of long-oorsprong bij 

volwassenen met progressieve ziekte. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 17-02-2022 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 3 143 995 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: NET, gastro-intestinaal of long, inoperabel of m, 

graad 1 of 2 (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 1546 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met lenvatinib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom (NCC) na één eerdere behandeling 

gericht op de vasculaire endotheliale groeifactor 

(VEGF). 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na eerdere VEGF remmer, >= 2e 

lijnsbehandeling, combi met lenvatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

AFINITOR TABLET  5MG 

 

Zindex nummer: 15831744 

ATC Code: L01XE10 

Werkzame stof: EVEROLIMUS 

Registratienummer: EU/1/09/538/001 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 250 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen en pediatrische 

patiënten met subependymale reuscelastrocytomen 
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(SEGA), geassocieerd met het tubereuze sclerose 

complex (TSC), die een therapeutische interventie 

nodig hebben, maar niet ontvankelijk zijn voor een 

chirurgische ingreep. * Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer: EP 2 762 140 B1, en wordt tot 30-

01-2027 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer: EP 1 983 984 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: SEGA, geassocieerd met TSC (Volw en Kind 1-18 

jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 252 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Renaal angiomyolipoom geassocieerd met het 

tubereuze sclerose complex (TSC): De behandeling 

van volwassen patiënten met renaal 

angiomyolipoom, geassocieerd met het tubereuze 

sclerose complex (TSC) die een risico lopen op 

complicaties (gebaseerd op factoren zoals grootte 

van de tumor of aanwezigheid van een aneurysma of 

aanwezigheid van meerdere of bilaterale tumoren), 

maar bij wie onmiddellijke chirurgie niet noodzakelijk 

is. *Deze (deel)indicatie wordt tot 30-01-2027 

beschermd door een octrooi met octrooinummer : EP 

1 983 984 B1. Novartis is houder van het octrooi. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Renaal angiomyolipoom geassocieerd met TSC 

(Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 1353 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als aanvullende behandeling van patiënten van 2 jaar 

en ouder waarvan de refractaire partiële 

epilepsieaanvallen, met of zonder secundaire 

generalisatie, geassocieerd worden met het 

tubereuze sclerose complex (TSC). *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 30-01-2027 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 1 983 984 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente partiële epilepsie, tubureuze 

sclerose complex (Volw. en Kind 2-18 jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 248 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van inoperabele of 

gemetastaseerde, goed of matig gedifferentieerde 

neuro-endocriene tumoren van pancreatische 

oorsprong bij volwassenen met progressieve ziekte. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, inoperabel of m (Volw.) 
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Indicatienummer: 249 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom, bij wie de ziekte progressief is 

geworden tijdens of na behandeling met “VEGF-

targeted” therapie. *Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 2 269 604 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na anti-VEGF (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 251 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van hormoonreceptor-positieve, 

HER2/neu-negatieve gevorderde borstkanker, in 

combinatie met exemestaan, bij postmenopauzale 

vrouwen zonder symptomatische viscerale ziekte na 

recidief of progressie volgend op een niet-steroïde 

aromatase-remmer. *Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 2 269 603 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: BC, Adv, HR+, HER2-  postmenopauzaal, combi  met 

exemestaan (Volw. Vrouw)* 

 

 

Indicatienummer: 625 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van inoperabele of 

gemetastaseerde, goed gedifferentieerde (Graad 1 of 

Graad 2) niet functionele neuro-endocriene tumoren 

van gastroïntestinale of long-oorsprong bij 

volwassenen met progressieve ziekte. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 17-02-2022 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 3 143 995 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: NET, gastro-intestinaal of long, inoperabel of m, 

graad 1 of 2 (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 1546 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met lenvatinib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom (NCC) na één eerdere behandeling 

gericht op de vasculaire endotheliale groeifactor 

(VEGF). 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na eerdere VEGF remmer, >= 2e 

lijnsbehandeling, combi met lenvatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 
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Verkorte indicatie: Overig 

 

 

AFINITOR TABLET  5MG 

 

Zindex nummer: 15933067 

ATC Code: L01XE10 

Werkzame stof: EVEROLIMUS 

Registratienummer: EU/1/09/538/001 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 250 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen en pediatrische 

patiënten met subependymale reuscelastrocytomen 

(SEGA), geassocieerd met het tubereuze sclerose 

complex (TSC), die een therapeutische interventie 

nodig hebben, maar niet ontvankelijk zijn voor een 

chirurgische ingreep. * Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer: EP 2 762 140 B1, en wordt tot 30-

01-2027 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer: EP 1 983 984 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: SEGA, geassocieerd met TSC (Volw en Kind 1-18 

jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 252 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Renaal angiomyolipoom geassocieerd met het 

tubereuze sclerose complex (TSC): De behandeling 

van volwassen patiënten met renaal 

angiomyolipoom, geassocieerd met het tubereuze 

sclerose complex (TSC) die een risico lopen op 

complicaties (gebaseerd op factoren zoals grootte 

van de tumor of aanwezigheid van een aneurysma of 

aanwezigheid van meerdere of bilaterale tumoren), 

maar bij wie onmiddellijke chirurgie niet noodzakelijk 

is. *Deze (deel)indicatie wordt tot 30-01-2027 

beschermd door een octrooi met octrooinummer : EP 

1 983 984 B1. Novartis is houder van het octrooi. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Renaal angiomyolipoom geassocieerd met TSC 

(Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 1353 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als aanvullende behandeling van patiënten van 2 jaar 

en ouder waarvan de refractaire partiële 

epilepsieaanvallen, met of zonder secundaire 

generalisatie, geassocieerd worden met het 

tubereuze sclerose complex (TSC). *Deze 
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(deel)indicatie wordt tot 30-01-2027 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 1 983 984 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente partiële epilepsie, tubureuze 

sclerose complex (Volw. en Kind 2-18 jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 248 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van inoperabele of 

gemetastaseerde, goed of matig gedifferentieerde 

neuro-endocriene tumoren van pancreatische 

oorsprong bij volwassenen met progressieve ziekte. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 249 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom, bij wie de ziekte progressief is 

geworden tijdens of na behandeling met “VEGF-

targeted” therapie. *Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 2 269 604 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na anti-VEGF (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 251 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van hormoonreceptor-positieve, 

HER2/neu-negatieve gevorderde borstkanker, in 

combinatie met exemestaan, bij postmenopauzale 

vrouwen zonder symptomatische viscerale ziekte na 

recidief of progressie volgend op een niet-steroïde 

aromatase-remmer. *Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 2 269 603 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: BC, Adv, HR+, HER2-  postmenopauzaal, combi  met 

exemestaan (Volw. Vrouw)* 

 

 

Indicatienummer: 625 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van inoperabele of 

gemetastaseerde, goed gedifferentieerde (Graad 1 of 

Graad 2) niet functionele neuro-endocriene tumoren 

van gastroïntestinale of long-oorsprong bij 

volwassenen met progressieve ziekte. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 17-02-2022 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 3 143 995 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: NET, gastro-intestinaal of long, inoperabel of m, 
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graad 1 of 2 (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 1546 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met lenvatinib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom (NCC) na één eerdere behandeling 

gericht op de vasculaire endotheliale groeifactor 

(VEGF). 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na eerdere VEGF remmer, >= 2e 

lijnsbehandeling, combi met lenvatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

AFINITOR TABLET  5MG 

 

Zindex nummer: 15934454 

ATC Code: L01XE10 

Werkzame stof: EVEROLIMUS 

Registratienummer: EU/1/09/538/001 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 250 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen en pediatrische 

patiënten met subependymale reuscelastrocytomen 

(SEGA), geassocieerd met het tubereuze sclerose 

complex (TSC), die een therapeutische interventie 

nodig hebben, maar niet ontvankelijk zijn voor een 

chirurgische ingreep. * Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer: EP 2 762 140 B1, en wordt tot 30-

01-2027 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer: EP 1 983 984 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: SEGA, geassocieerd met TSC (Volw en Kind 1-18 

jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 252 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Renaal angiomyolipoom geassocieerd met het 

tubereuze sclerose complex (TSC): De behandeling 

van volwassen patiënten met renaal 

angiomyolipoom, geassocieerd met het tubereuze 

sclerose complex (TSC) die een risico lopen op 

complicaties (gebaseerd op factoren zoals grootte 

van de tumor of aanwezigheid van een aneurysma of 

aanwezigheid van meerdere of bilaterale tumoren), 
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maar bij wie onmiddellijke chirurgie niet noodzakelijk 

is. *Deze (deel)indicatie wordt tot 30-01-2027 

beschermd door een octrooi met octrooinummer : EP 

1 983 984 B1. Novartis is houder van het octrooi. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Renaal angiomyolipoom geassocieerd met TSC 

(Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 1353 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als aanvullende behandeling van patiënten van 2 jaar 

en ouder waarvan de refractaire partiële 

epilepsieaanvallen, met of zonder secundaire 

generalisatie, geassocieerd worden met het 

tubereuze sclerose complex (TSC). *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 30-01-2027 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 1 983 984 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente partiële epilepsie, tubureuze 

sclerose complex (Volw. en Kind 2-18 jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 248 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van inoperabele of 

gemetastaseerde, goed of matig gedifferentieerde 

neuro-endocriene tumoren van pancreatische 

oorsprong bij volwassenen met progressieve ziekte. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 249 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom, bij wie de ziekte progressief is 

geworden tijdens of na behandeling met “VEGF-

targeted” therapie. *Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 2 269 604 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na anti-VEGF (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 251 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van hormoonreceptor-positieve, 

HER2/neu-negatieve gevorderde borstkanker, in 

combinatie met exemestaan, bij postmenopauzale 

vrouwen zonder symptomatische viscerale ziekte na 

recidief of progressie volgend op een niet-steroïde 

aromatase-remmer. *Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 2 269 603 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 
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wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: BC, Adv, HR+, HER2-  postmenopauzaal, combi  met 

exemestaan (Volw. Vrouw)* 

 

 

Indicatienummer: 625 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van inoperabele of 

gemetastaseerde, goed gedifferentieerde (Graad 1 of 

Graad 2) niet functionele neuro-endocriene tumoren 

van gastroïntestinale of long-oorsprong bij 

volwassenen met progressieve ziekte. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 17-02-2022 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 3 143 995 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: NET, gastro-intestinaal of long, inoperabel of m, 

graad 1 of 2 (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 1546 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met lenvatinib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom (NCC) na één eerdere behandeling 

gericht op de vasculaire endotheliale groeifactor 

(VEGF). 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na eerdere VEGF remmer, >= 2e 

lijnsbehandeling, combi met lenvatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

AFINITOR TABLET  5MG 

 

Zindex nummer: 16075412 

ATC Code: L01XE10 

Werkzame stof: EVEROLIMUS 

Registratienummer: EU/1/09/538/001 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 250 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen en pediatrische 

patiënten met subependymale reuscelastrocytomen 

(SEGA), geassocieerd met het tubereuze sclerose 

complex (TSC), die een therapeutische interventie 

nodig hebben, maar niet ontvankelijk zijn voor een 

chirurgische ingreep. * Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer: EP 2 762 140 B1, en wordt tot 30-

01-2027 beschermd door een octrooi met 
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octrooinummer: EP 1 983 984 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: SEGA, geassocieerd met TSC (Volw en Kind 1-18 

jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 252 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Renaal angiomyolipoom geassocieerd met het 

tubereuze sclerose complex (TSC): De behandeling 

van volwassen patiënten met renaal 

angiomyolipoom, geassocieerd met het tubereuze 

sclerose complex (TSC) die een risico lopen op 

complicaties (gebaseerd op factoren zoals grootte 

van de tumor of aanwezigheid van een aneurysma of 

aanwezigheid van meerdere of bilaterale tumoren), 

maar bij wie onmiddellijke chirurgie niet noodzakelijk 

is. *Deze (deel)indicatie wordt tot 30-01-2027 

beschermd door een octrooi met octrooinummer : EP 

1 983 984 B1. Novartis is houder van het octrooi. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Renaal angiomyolipoom geassocieerd met TSC 

(Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 1353 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als aanvullende behandeling van patiënten van 2 jaar 

en ouder waarvan de refractaire partiële 

epilepsieaanvallen, met of zonder secundaire 

generalisatie, geassocieerd worden met het 

tubereuze sclerose complex (TSC). *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 30-01-2027 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 1 983 984 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente partiële epilepsie, tubureuze 

sclerose complex (Volw. en Kind 2-18 jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 248 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van inoperabele of 

gemetastaseerde, goed of matig gedifferentieerde 

neuro-endocriene tumoren van pancreatische 

oorsprong bij volwassenen met progressieve ziekte. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 249 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom, bij wie de ziekte progressief is 

geworden tijdens of na behandeling met “VEGF-

targeted” therapie. *Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 
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octrooinummer : EP 2 269 604 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na anti-VEGF (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 251 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van hormoonreceptor-positieve, 

HER2/neu-negatieve gevorderde borstkanker, in 

combinatie met exemestaan, bij postmenopauzale 

vrouwen zonder symptomatische viscerale ziekte na 

recidief of progressie volgend op een niet-steroïde 

aromatase-remmer. *Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 2 269 603 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: BC, Adv, HR+, HER2-  postmenopauzaal, combi  met 

exemestaan (Volw. Vrouw)* 

 

 

Indicatienummer: 625 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van inoperabele of 

gemetastaseerde, goed gedifferentieerde (Graad 1 of 

Graad 2) niet functionele neuro-endocriene tumoren 

van gastroïntestinale of long-oorsprong bij 

volwassenen met progressieve ziekte. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 17-02-2022 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 3 143 995 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: NET, gastro-intestinaal of long, inoperabel of m, 

graad 1 of 2 (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 1546 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met lenvatinib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom (NCC) na één eerdere behandeling 

gericht op de vasculaire endotheliale groeifactor 

(VEGF). 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na eerdere VEGF remmer, >= 2e 

lijnsbehandeling, combi met lenvatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

AFINITOR TABLET 10MG 

 

Zindex nummer: 15561607 
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ATC Code: L01XE10 

Werkzame stof: EVEROLIMUS 

Registratienummer: EU/1/09/538/004 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 250 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen en pediatrische 

patiënten met subependymale reuscelastrocytomen 

(SEGA), geassocieerd met het tubereuze sclerose 

complex (TSC), die een therapeutische interventie 

nodig hebben, maar niet ontvankelijk zijn voor een 

chirurgische ingreep. * Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer: EP 2 762 140 B1, en wordt tot 30-

01-2027 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer: EP 1 983 984 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: SEGA, geassocieerd met TSC (Volw en Kind 1-18 

jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 252 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Renaal angiomyolipoom geassocieerd met het 

tubereuze sclerose complex (TSC): De behandeling 

van volwassen patiënten met renaal 

angiomyolipoom, geassocieerd met het tubereuze 

sclerose complex (TSC) die een risico lopen op 

complicaties (gebaseerd op factoren zoals grootte 

van de tumor of aanwezigheid van een aneurysma of 

aanwezigheid van meerdere of bilaterale tumoren), 

maar bij wie onmiddellijke chirurgie niet noodzakelijk 

is. *Deze (deel)indicatie wordt tot 30-01-2027 

beschermd door een octrooi met octrooinummer : EP 

1 983 984 B1. Novartis is houder van het octrooi. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Renaal angiomyolipoom geassocieerd met TSC 

(Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 1353 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als aanvullende behandeling van patiënten van 2 jaar 

en ouder waarvan de refractaire partiële 

epilepsieaanvallen, met of zonder secundaire 

generalisatie, geassocieerd worden met het 

tubereuze sclerose complex (TSC). *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 30-01-2027 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 1 983 984 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente partiële epilepsie, tubureuze 

sclerose complex (Volw. en Kind 2-18 jaar)* 
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Indicatienummer: 248 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van inoperabele of 

gemetastaseerde, goed of matig gedifferentieerde 

neuro-endocriene tumoren van pancreatische 

oorsprong bij volwassenen met progressieve ziekte. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 249 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom, bij wie de ziekte progressief is 

geworden tijdens of na behandeling met “VEGF-

targeted” therapie. *Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 2 269 604 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na anti-VEGF (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 251 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van hormoonreceptor-positieve, 

HER2/neu-negatieve gevorderde borstkanker, in 

combinatie met exemestaan, bij postmenopauzale 

vrouwen zonder symptomatische viscerale ziekte na 

recidief of progressie volgend op een niet-steroïde 

aromatase-remmer. *Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 2 269 603 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: BC, Adv, HR+, HER2-  postmenopauzaal, combi  met 

exemestaan (Volw. Vrouw)* 

 

 

Indicatienummer: 625 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van inoperabele of 

gemetastaseerde, goed gedifferentieerde (Graad 1 of 

Graad 2) niet functionele neuro-endocriene tumoren 

van gastroïntestinale of long-oorsprong bij 

volwassenen met progressieve ziekte. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 17-02-2022 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 3 143 995 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: NET, gastro-intestinaal of long, inoperabel of m, 

graad 1 of 2 (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 1546 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met lenvatinib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gevorderd 
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niercelcarcinoom (NCC) na één eerdere behandeling 

gericht op de vasculaire endotheliale groeifactor 

(VEGF). 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na eerdere VEGF remmer, >= 2e 

lijnsbehandeling, combi met lenvatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

AFINITOR TABLET 10MG 

 

Zindex nummer: 16075498 

ATC Code: L01XE10 

Werkzame stof: EVEROLIMUS 

Registratienummer: EU/1/09/538/004 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 250 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen en pediatrische 

patiënten met subependymale reuscelastrocytomen 

(SEGA), geassocieerd met het tubereuze sclerose 

complex (TSC), die een therapeutische interventie 

nodig hebben, maar niet ontvankelijk zijn voor een 

chirurgische ingreep. * Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer: EP 2 762 140 B1, en wordt tot 30-

01-2027 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer: EP 1 983 984 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: SEGA, geassocieerd met TSC (Volw en Kind 1-18 

jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 252 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Renaal angiomyolipoom geassocieerd met het 

tubereuze sclerose complex (TSC): De behandeling 

van volwassen patiënten met renaal 

angiomyolipoom, geassocieerd met het tubereuze 

sclerose complex (TSC) die een risico lopen op 

complicaties (gebaseerd op factoren zoals grootte 

van de tumor of aanwezigheid van een aneurysma of 

aanwezigheid van meerdere of bilaterale tumoren), 

maar bij wie onmiddellijke chirurgie niet noodzakelijk 

is. *Deze (deel)indicatie wordt tot 30-01-2027 

beschermd door een octrooi met octrooinummer : EP 

1 983 984 B1. Novartis is houder van het octrooi. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Renaal angiomyolipoom geassocieerd met TSC 
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(Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 1353 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als aanvullende behandeling van patiënten van 2 jaar 

en ouder waarvan de refractaire partiële 

epilepsieaanvallen, met of zonder secundaire 

generalisatie, geassocieerd worden met het 

tubereuze sclerose complex (TSC). *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 30-01-2027 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 1 983 984 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente partiële epilepsie, tubureuze 

sclerose complex (Volw. en Kind 2-18 jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 248 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van inoperabele of 

gemetastaseerde, goed of matig gedifferentieerde 

neuro-endocriene tumoren van pancreatische 

oorsprong bij volwassenen met progressieve ziekte. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 249 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom, bij wie de ziekte progressief is 

geworden tijdens of na behandeling met “VEGF-

targeted” therapie. *Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 2 269 604 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na anti-VEGF (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 251 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van hormoonreceptor-positieve, 

HER2/neu-negatieve gevorderde borstkanker, in 

combinatie met exemestaan, bij postmenopauzale 

vrouwen zonder symptomatische viscerale ziekte na 

recidief of progressie volgend op een niet-steroïde 

aromatase-remmer. *Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 2 269 603 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: BC, Adv, HR+, HER2-  postmenopauzaal, combi  met 

exemestaan (Volw. Vrouw)* 

 

 

Indicatienummer: 625 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Voor de behandeling van inoperabele of 

gemetastaseerde, goed gedifferentieerde (Graad 1 of 

Graad 2) niet functionele neuro-endocriene tumoren 

van gastroïntestinale of long-oorsprong bij 

volwassenen met progressieve ziekte. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 17-02-2022 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 3 143 995 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: NET, gastro-intestinaal of long, inoperabel of m, 

graad 1 of 2 (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 1546 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met lenvatinib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom (NCC) na één eerdere behandeling 

gericht op de vasculaire endotheliale groeifactor 

(VEGF). 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na eerdere VEGF remmer, >= 2e 

lijnsbehandeling, combi met lenvatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

AFINITOR TABLET 10MG 

 

Zindex nummer: 16184300 

ATC Code: L01XE10 

Werkzame stof: EVEROLIMUS 

Registratienummer: EU/1/09/538/004 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 250 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen en pediatrische 

patiënten met subependymale reuscelastrocytomen 

(SEGA), geassocieerd met het tubereuze sclerose 

complex (TSC), die een therapeutische interventie 

nodig hebben, maar niet ontvankelijk zijn voor een 

chirurgische ingreep. * Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer: EP 2 762 140 B1, en wordt tot 30-

01-2027 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer: EP 1 983 984 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: SEGA, geassocieerd met TSC (Volw en Kind 1-18 

jaar)* 
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Indicatienummer: 252 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Renaal angiomyolipoom geassocieerd met het 

tubereuze sclerose complex (TSC): De behandeling 

van volwassen patiënten met renaal 

angiomyolipoom, geassocieerd met het tubereuze 

sclerose complex (TSC) die een risico lopen op 

complicaties (gebaseerd op factoren zoals grootte 

van de tumor of aanwezigheid van een aneurysma of 

aanwezigheid van meerdere of bilaterale tumoren), 

maar bij wie onmiddellijke chirurgie niet noodzakelijk 

is. *Deze (deel)indicatie wordt tot 30-01-2027 

beschermd door een octrooi met octrooinummer : EP 

1 983 984 B1. Novartis is houder van het octrooi. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Renaal angiomyolipoom geassocieerd met TSC 

(Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 1353 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als aanvullende behandeling van patiënten van 2 jaar 

en ouder waarvan de refractaire partiële 

epilepsieaanvallen, met of zonder secundaire 

generalisatie, geassocieerd worden met het 

tubereuze sclerose complex (TSC). *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 30-01-2027 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 1 983 984 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente partiële epilepsie, tubureuze 

sclerose complex (Volw. en Kind 2-18 jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 248 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van inoperabele of 

gemetastaseerde, goed of matig gedifferentieerde 

neuro-endocriene tumoren van pancreatische 

oorsprong bij volwassenen met progressieve ziekte. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 249 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom, bij wie de ziekte progressief is 

geworden tijdens of na behandeling met “VEGF-

targeted” therapie. *Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 2 269 604 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na anti-VEGF (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 251 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van hormoonreceptor-positieve, 

HER2/neu-negatieve gevorderde borstkanker, in 

combinatie met exemestaan, bij postmenopauzale 

vrouwen zonder symptomatische viscerale ziekte na 

recidief of progressie volgend op een niet-steroïde 

aromatase-remmer. *Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 2 269 603 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: BC, Adv, HR+, HER2-  postmenopauzaal, combi  met 

exemestaan (Volw. Vrouw)* 

 

 

Indicatienummer: 625 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van inoperabele of 

gemetastaseerde, goed gedifferentieerde (Graad 1 of 

Graad 2) niet functionele neuro-endocriene tumoren 

van gastroïntestinale of long-oorsprong bij 

volwassenen met progressieve ziekte. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 17-02-2022 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 3 143 995 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: NET, gastro-intestinaal of long, inoperabel of m, 

graad 1 of 2 (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 1546 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met lenvatinib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom (NCC) na één eerdere behandeling 

gericht op de vasculaire endotheliale groeifactor 

(VEGF). 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na eerdere VEGF remmer, >= 2e 

lijnsbehandeling, combi met lenvatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

AFINITOR TABLET 10MG 

 

Zindex nummer: 16255607 

ATC Code: L01XE10 

Werkzame stof: EVEROLIMUS 

Registratienummer: EU/1/09/538/004 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 250 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 68 van 4271 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen en pediatrische 

patiënten met subependymale reuscelastrocytomen 

(SEGA), geassocieerd met het tubereuze sclerose 

complex (TSC), die een therapeutische interventie 

nodig hebben, maar niet ontvankelijk zijn voor een 

chirurgische ingreep. * Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer: EP 2 762 140 B1, en wordt tot 30-

01-2027 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer: EP 1 983 984 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: SEGA, geassocieerd met TSC (Volw en Kind 1-18 

jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 252 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Renaal angiomyolipoom geassocieerd met het 

tubereuze sclerose complex (TSC): De behandeling 

van volwassen patiënten met renaal 

angiomyolipoom, geassocieerd met het tubereuze 

sclerose complex (TSC) die een risico lopen op 

complicaties (gebaseerd op factoren zoals grootte 

van de tumor of aanwezigheid van een aneurysma of 

aanwezigheid van meerdere of bilaterale tumoren), 

maar bij wie onmiddellijke chirurgie niet noodzakelijk 

is. *Deze (deel)indicatie wordt tot 30-01-2027 

beschermd door een octrooi met octrooinummer : EP 

1 983 984 B1. Novartis is houder van het octrooi. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Renaal angiomyolipoom geassocieerd met TSC 

(Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 1353 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als aanvullende behandeling van patiënten van 2 jaar 

en ouder waarvan de refractaire partiële 

epilepsieaanvallen, met of zonder secundaire 

generalisatie, geassocieerd worden met het 

tubereuze sclerose complex (TSC). *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 30-01-2027 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 1 983 984 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente partiële epilepsie, tubureuze 

sclerose complex (Volw. en Kind 2-18 jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 248 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van inoperabele of 

gemetastaseerde, goed of matig gedifferentieerde 

neuro-endocriene tumoren van pancreatische 

oorsprong bij volwassenen met progressieve ziekte. 
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Verkorte indicatie: Pancreas NET, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 249 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom, bij wie de ziekte progressief is 

geworden tijdens of na behandeling met “VEGF-

targeted” therapie. *Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 2 269 604 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na anti-VEGF (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 251 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van hormoonreceptor-positieve, 

HER2/neu-negatieve gevorderde borstkanker, in 

combinatie met exemestaan, bij postmenopauzale 

vrouwen zonder symptomatische viscerale ziekte na 

recidief of progressie volgend op een niet-steroïde 

aromatase-remmer. *Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 2 269 603 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: BC, Adv, HR+, HER2-  postmenopauzaal, combi  met 

exemestaan (Volw. Vrouw)* 

 

 

Indicatienummer: 625 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van inoperabele of 

gemetastaseerde, goed gedifferentieerde (Graad 1 of 

Graad 2) niet functionele neuro-endocriene tumoren 

van gastroïntestinale of long-oorsprong bij 

volwassenen met progressieve ziekte. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 17-02-2022 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 3 143 995 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: NET, gastro-intestinaal of long, inoperabel of m, 

graad 1 of 2 (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 1546 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met lenvatinib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom (NCC) na één eerdere behandeling 

gericht op de vasculaire endotheliale groeifactor 

(VEGF). 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na eerdere VEGF remmer, >= 2e 

lijnsbehandeling, combi met lenvatinib (Volw.) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

AFINITOR TABLET 10MG 

 

Zindex nummer: 16255879 

ATC Code: L01XE10 

Werkzame stof: EVEROLIMUS 

Registratienummer: EU/1/09/538/004 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 250 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen en pediatrische 

patiënten met subependymale reuscelastrocytomen 

(SEGA), geassocieerd met het tubereuze sclerose 

complex (TSC), die een therapeutische interventie 

nodig hebben, maar niet ontvankelijk zijn voor een 

chirurgische ingreep. * Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer: EP 2 762 140 B1, en wordt tot 30-

01-2027 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer: EP 1 983 984 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: SEGA, geassocieerd met TSC (Volw en Kind 1-18 

jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 252 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Renaal angiomyolipoom geassocieerd met het 

tubereuze sclerose complex (TSC): De behandeling 

van volwassen patiënten met renaal 

angiomyolipoom, geassocieerd met het tubereuze 

sclerose complex (TSC) die een risico lopen op 

complicaties (gebaseerd op factoren zoals grootte 

van de tumor of aanwezigheid van een aneurysma of 

aanwezigheid van meerdere of bilaterale tumoren), 

maar bij wie onmiddellijke chirurgie niet noodzakelijk 

is. *Deze (deel)indicatie wordt tot 30-01-2027 

beschermd door een octrooi met octrooinummer : EP 

1 983 984 B1. Novartis is houder van het octrooi. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Renaal angiomyolipoom geassocieerd met TSC 

(Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 1353 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als aanvullende behandeling van patiënten van 2 jaar 

en ouder waarvan de refractaire partiële 
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epilepsieaanvallen, met of zonder secundaire 

generalisatie, geassocieerd worden met het 

tubereuze sclerose complex (TSC). *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 30-01-2027 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 1 983 984 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente partiële epilepsie, tubureuze 

sclerose complex (Volw. en Kind 2-18 jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 248 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van inoperabele of 

gemetastaseerde, goed of matig gedifferentieerde 

neuro-endocriene tumoren van pancreatische 

oorsprong bij volwassenen met progressieve ziekte. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 249 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom, bij wie de ziekte progressief is 

geworden tijdens of na behandeling met “VEGF-

targeted” therapie. *Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 2 269 604 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na anti-VEGF (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 251 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van hormoonreceptor-positieve, 

HER2/neu-negatieve gevorderde borstkanker, in 

combinatie met exemestaan, bij postmenopauzale 

vrouwen zonder symptomatische viscerale ziekte na 

recidief of progressie volgend op een niet-steroïde 

aromatase-remmer. *Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 2 269 603 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: BC, Adv, HR+, HER2-  postmenopauzaal, combi  met 

exemestaan (Volw. Vrouw)* 

 

 

Indicatienummer: 625 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van inoperabele of 

gemetastaseerde, goed gedifferentieerde (Graad 1 of 

Graad 2) niet functionele neuro-endocriene tumoren 

van gastroïntestinale of long-oorsprong bij 

volwassenen met progressieve ziekte. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 17-02-2022 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 3 143 995 B1. 
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Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: NET, gastro-intestinaal of long, inoperabel of m, 

graad 1 of 2 (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 1546 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met lenvatinib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom (NCC) na één eerdere behandeling 

gericht op de vasculaire endotheliale groeifactor 

(VEGF). 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na eerdere VEGF remmer, >= 2e 

lijnsbehandeling, combi met lenvatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

AFSTYLA INJPDR FLACON  250IE + SOLV 2,5ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16343476 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/16/1158/001 

Fabrikant: CSL BEHRING BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 
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(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

AFSTYLA INJPDR FLACON  500IE + SOLV 2,5ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16343492 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/16/1158/002 

Fabrikant: CSL BEHRING BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

AFSTYLA INJPDR FLACON 1000IE + SOLV 2,5ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16343506 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/16/1158/003 

Fabrikant: CSL BEHRING BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

AFSTYLA INJPDR FLACON 1500IE + SOLV 5ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16343514 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/16/1158/004 

Fabrikant: CSL BEHRING BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 
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patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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AFSTYLA INJPDR FLACON 2000IE + SOLV 5ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16343522 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/16/1158/005 

Fabrikant: CSL BEHRING BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 
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Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

AFSTYLA INJPDR FLACON 2500IE + SOLV 5ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16343530 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/16/1158/006 

Fabrikant: CSL BEHRING BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 
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Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

AFSTYLA INJPDR FLACON 3000IE + SOLV 5ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16343549 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/16/1158/007 

Fabrikant: CSL BEHRING BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 
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postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ALACARE PLEISTER 8MG 

 

Zindex nummer: 16379527 

ATC Code: L01XD04 

Werkzame stof: AMINOLEVULINEZUUR 

Registratienummer: 113539 

Fabrikant: LAMEPRO BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 2 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van milde tot matig ernstige 

actinische keratose (AK) in het gelaat en op de 

hoofdhuid (onbehaarde gebieden). 

Verkorte indicatie: Actinische keratose, gelaat of hoofdhuid, onbehaard 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 708 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij fotodynamische diagnostiek van blaastumoren bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, diagnose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 851 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ALACARE PLEISTER 8MG 

 

Zindex nummer: 16379535 

ATC Code: L01XD04 

Werkzame stof: AMINOLEVULINEZUUR 

Registratienummer: 113539 

Fabrikant: LAMEPRO BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 2 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van milde tot matig ernstige 

actinische keratose (AK) in het gelaat en op de 

hoofdhuid (onbehaarde gebieden). 

Verkorte indicatie: Actinische keratose, gelaat of hoofdhuid, onbehaard 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 708 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij fotodynamische diagnostiek van blaastumoren bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, diagnose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 851 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ALDURAZYME INFVLST CONC 100U/ML FLACON 5ML 

 

Zindex nummer: 14969467 

ATC Code: A16AB05 

Werkzame stof: LARONIDASE 

Registratienummer: EU/1/03/253/001 

Fabrikant: GENZYME EUROPE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 341 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Langdurige enzymsubstitutietherapie bij patiënten 

met een bevestigde diagnose van 

mucopolysaccharidose I (MPS I; a-L-

iduronidasedeficiëntie) ter behandeling van de niet-

neurologische manifestaties van de ziekte. 

Verkorte indicatie: MPS I 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ALECENSA CAPSULE 150MG 

 

Zindex nummer: 16333225 

ATC Code: L01XE36 

Werkzame stof: ALECTINIB 
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Registratienummer: EU/1/16/1169/001 

Fabrikant: ROCHE NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1396 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met anaplastisch lymfoomkinase (ALK)-

positieve gevorderde niet-kleincellige longkanker 

(NSCLC), die eerder behandeld zijn met crizotinib. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv, ALK+, na crizotinib, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1495 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met anaplastisch lymfoom 

kinase (ALK)-positief gevorderd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, ALK+, Adv, 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ALECENSA CAPSULE 150MG 

 

Zindex nummer: 16613708 

ATC Code: L01XE36 

Werkzame stof: ALECTINIB 

Registratienummer: EU/1/16/1169/002 

Fabrikant: ROCHE NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1396 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met anaplastisch lymfoomkinase (ALK)-

positieve gevorderde niet-kleincellige longkanker 

(NSCLC), die eerder behandeld zijn met crizotinib. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv, ALK+, na crizotinib, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1495 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met anaplastisch lymfoom 

kinase (ALK)-positief gevorderd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, ALK+, Adv, 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 85 van 4271 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ALECENSA CAPSULE 150MG 

 

Zindex nummer: 16767977 

ATC Code: L01XE36 

Werkzame stof: ALECTINIB 

Registratienummer: EU/1/16/1169/001 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1396 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met anaplastisch lymfoomkinase (ALK)-

positieve gevorderde niet-kleincellige longkanker 

(NSCLC), die eerder behandeld zijn met crizotinib. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv, ALK+, na crizotinib, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1495 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met anaplastisch lymfoom 

kinase (ALK)-positief gevorderd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, ALK+, Adv, 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ALIMTA INFUSIEPOEDER FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 15379043 

ATC Code: L01BA04 

Werkzame stof: PEMETREXED 

Registratienummer: EU/1/04/290/002 

Fabrikant: ELI LILLY NEDERLAND 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 435 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

chemotherapie-naïeve patiënten met inoperabel 

maligne mesothelioom van de pleura. 

Verkorte indicatie: Inoperabel maligne mesothelioom van de pleura, 1e 

lijn, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 436 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: In combinatie met cisplatine als 

eerstelijnsbehandeling van patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom, anders dan overwegend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, niet overwegend 

plaveiselcel, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 437 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de tweedelijnsbehandeling van 

patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd 

niet-kleincellig longcarcinoom, anders dan 

overwegend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 438 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van 

lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom anders dan overwegend 

plaveiselcelhistologie bij patiënten bij wie de ziekte 

onmiddellijk na op platina gebaseerde chemotherapie 

geen progressie heeft vertoond. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, niet overwegend plaveiselcel, 

onderhoudsbehandeling, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1248 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adolescenten: Indicaties zoals bij volwassenen (ook 

mesothelioom van peritoneum). 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1469 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine bij de behandeling 

van longcarcinoom bij volwassenen stadium 3b of 

hoger. 

Verkorte indicatie: LC, stadium IIIb of hoger, combi met carboplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1477 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van chemotherapie-naïeve patiënten met inoperabel 

maligne mesothelioom van de pleura. 

Verkorte indicatie: Inoperabel maligne mesothelioom van de pleura, 1e 

lijn, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1478 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine als 
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eerstelijnsbehandeling van patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC), anders dan overwegend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, niet overwegend plaveiselcel, 1e 

lijn, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1576 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met een 

platinumanaloog na een chirurgische resectie van 

een klinisch stadium I-II NSCLC bij overwegend niet 

plaveiselcelcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium I of II, niet plaveiselcel, na resectie, 

combi met cisplatine of carboplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2636 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met pembrolizumab en 

platinumbevattende chemotherapie voor de 

eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen met tumoren zonder EGFR- of ALK-

positieve mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, EGFR- ALK-, 1e lijn, combi met 

pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ALIMTA INFUSIEPOEDER FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 15922057 

ATC Code: L01BA04 

Werkzame stof: PEMETREXED 

Registratienummer: EU/1/04/290/002 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 435 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

chemotherapie-naïeve patiënten met inoperabel 

maligne mesothelioom van de pleura. 

Verkorte indicatie: Inoperabel maligne mesothelioom van de pleura, 1e 

lijn, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 436 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine als 
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eerstelijnsbehandeling van patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom, anders dan overwegend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, niet overwegend 

plaveiselcel, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 437 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de tweedelijnsbehandeling van 

patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd 

niet-kleincellig longcarcinoom, anders dan 

overwegend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 438 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van 

lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom anders dan overwegend 

plaveiselcelhistologie bij patiënten bij wie de ziekte 

onmiddellijk na op platina gebaseerde chemotherapie 

geen progressie heeft vertoond. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, niet overwegend plaveiselcel, 

onderhoudsbehandeling, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1248 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adolescenten: Indicaties zoals bij volwassenen (ook 

mesothelioom van peritoneum). 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1469 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine bij de behandeling 

van longcarcinoom bij volwassenen stadium 3b of 

hoger. 

Verkorte indicatie: LC, stadium IIIb of hoger, combi met carboplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1477 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van chemotherapie-naïeve patiënten met inoperabel 

maligne mesothelioom van de pleura. 

Verkorte indicatie: Inoperabel maligne mesothelioom van de pleura, 1e 

lijn, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1478 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine als 

eerstelijnsbehandeling van patiënten met lokaal 
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gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC), anders dan overwegend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, niet overwegend plaveiselcel, 1e 

lijn, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1576 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met een 

platinumanaloog na een chirurgische resectie van 

een klinisch stadium I-II NSCLC bij overwegend niet 

plaveiselcelcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium I of II, niet plaveiselcel, na resectie, 

combi met cisplatine of carboplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2636 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met pembrolizumab en 

platinumbevattende chemotherapie voor de 

eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen met tumoren zonder EGFR- of ALK-

positieve mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, EGFR- ALK-, 1e lijn, combi met 

pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ALIMTA INFUSIEPOEDER FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 16106881 

ATC Code: L01BA04 

Werkzame stof: PEMETREXED 

Registratienummer: EU/1/04/290/002 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 435 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

chemotherapie-naïeve patiënten met inoperabel 

maligne mesothelioom van de pleura. 

Verkorte indicatie: Inoperabel maligne mesothelioom van de pleura, 1e 

lijn, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 436 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine als 

eerstelijnsbehandeling van patiënten met lokaal 
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gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom, anders dan overwegend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, niet overwegend 

plaveiselcel, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 437 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de tweedelijnsbehandeling van 

patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd 

niet-kleincellig longcarcinoom, anders dan 

overwegend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 438 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van 

lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom anders dan overwegend 

plaveiselcelhistologie bij patiënten bij wie de ziekte 

onmiddellijk na op platina gebaseerde chemotherapie 

geen progressie heeft vertoond. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, niet overwegend plaveiselcel, 

onderhoudsbehandeling, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1248 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adolescenten: Indicaties zoals bij volwassenen (ook 

mesothelioom van peritoneum). 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1469 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine bij de behandeling 

van longcarcinoom bij volwassenen stadium 3b of 

hoger. 

Verkorte indicatie: LC, stadium IIIb of hoger, combi met carboplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1477 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van chemotherapie-naïeve patiënten met inoperabel 

maligne mesothelioom van de pleura. 

Verkorte indicatie: Inoperabel maligne mesothelioom van de pleura, 1e 

lijn, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1478 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine als 

eerstelijnsbehandeling van patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 
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longcarcinoom (NSCLC), anders dan overwegend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, niet overwegend plaveiselcel, 1e 

lijn, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1576 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met een 

platinumanaloog na een chirurgische resectie van 

een klinisch stadium I-II NSCLC bij overwegend niet 

plaveiselcelcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium I of II, niet plaveiselcel, na resectie, 

combi met cisplatine of carboplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2636 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met pembrolizumab en 

platinumbevattende chemotherapie voor de 

eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen met tumoren zonder EGFR- of ALK-

positieve mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, EGFR- ALK-, 1e lijn, combi met 

pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ALIMTA INFUSIEPOEDER FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 16249496 

ATC Code: L01BA04 

Werkzame stof: PEMETREXED 

Registratienummer: EU/1/04/290/002 

Fabrikant: MEDCOR PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 435 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

chemotherapie-naïeve patiënten met inoperabel 

maligne mesothelioom van de pleura. 

Verkorte indicatie: Inoperabel maligne mesothelioom van de pleura, 1e 

lijn, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 436 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine als 

eerstelijnsbehandeling van patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 
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longcarcinoom, anders dan overwegend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, niet overwegend 

plaveiselcel, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 437 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de tweedelijnsbehandeling van 

patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd 

niet-kleincellig longcarcinoom, anders dan 

overwegend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 438 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van 

lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom anders dan overwegend 

plaveiselcelhistologie bij patiënten bij wie de ziekte 

onmiddellijk na op platina gebaseerde chemotherapie 

geen progressie heeft vertoond. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, niet overwegend plaveiselcel, 

onderhoudsbehandeling, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1248 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adolescenten: Indicaties zoals bij volwassenen (ook 

mesothelioom van peritoneum). 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1469 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine bij de behandeling 

van longcarcinoom bij volwassenen stadium 3b of 

hoger. 

Verkorte indicatie: LC, stadium IIIb of hoger, combi met carboplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1477 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van chemotherapie-naïeve patiënten met inoperabel 

maligne mesothelioom van de pleura. 

Verkorte indicatie: Inoperabel maligne mesothelioom van de pleura, 1e 

lijn, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1478 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine als 

eerstelijnsbehandeling van patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC), anders dan overwegend 
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plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, niet overwegend plaveiselcel, 1e 

lijn, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1576 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met een 

platinumanaloog na een chirurgische resectie van 

een klinisch stadium I-II NSCLC bij overwegend niet 

plaveiselcelcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium I of II, niet plaveiselcel, na resectie, 

combi met cisplatine of carboplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2636 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met pembrolizumab en 

platinumbevattende chemotherapie voor de 

eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen met tumoren zonder EGFR- of ALK-

positieve mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, EGFR- ALK-, 1e lijn, combi met 

pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ALIMTA INFUSIEPOEDER FLACON 500MG 

 

Zindex nummer: 14987805 

ATC Code: L01BA04 

Werkzame stof: PEMETREXED 

Registratienummer: EU/1/04/290/001 

Fabrikant: ELI LILLY NEDERLAND 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 435 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

chemotherapie-naïeve patiënten met inoperabel 

maligne mesothelioom van de pleura. 

Verkorte indicatie: Inoperabel maligne mesothelioom van de pleura, 1e 

lijn, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 436 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine als 

eerstelijnsbehandeling van patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom, anders dan overwegend 
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plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, niet overwegend 

plaveiselcel, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 437 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de tweedelijnsbehandeling van 

patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd 

niet-kleincellig longcarcinoom, anders dan 

overwegend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 438 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van 

lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom anders dan overwegend 

plaveiselcelhistologie bij patiënten bij wie de ziekte 

onmiddellijk na op platina gebaseerde chemotherapie 

geen progressie heeft vertoond. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, niet overwegend plaveiselcel, 

onderhoudsbehandeling, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1248 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adolescenten: Indicaties zoals bij volwassenen (ook 

mesothelioom van peritoneum). 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1469 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine bij de behandeling 

van longcarcinoom bij volwassenen stadium 3b of 

hoger. 

Verkorte indicatie: LC, stadium IIIb of hoger, combi met carboplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1477 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van chemotherapie-naïeve patiënten met inoperabel 

maligne mesothelioom van de pleura. 

Verkorte indicatie: Inoperabel maligne mesothelioom van de pleura, 1e 

lijn, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1478 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine als 

eerstelijnsbehandeling van patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC), anders dan overwegend 

plaveiselcelhistologie. 
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Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, niet overwegend plaveiselcel, 1e 

lijn, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1576 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met een 

platinumanaloog na een chirurgische resectie van 

een klinisch stadium I-II NSCLC bij overwegend niet 

plaveiselcelcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium I of II, niet plaveiselcel, na resectie, 

combi met cisplatine of carboplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2636 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met pembrolizumab en 

platinumbevattende chemotherapie voor de 

eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen met tumoren zonder EGFR- of ALK-

positieve mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, EGFR- ALK-, 1e lijn, combi met 

pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ALIMTA INFUSIEPOEDER FLACON 500MG 

 

Zindex nummer: 15334724 

ATC Code: L01BA04 

Werkzame stof: PEMETREXED 

Registratienummer: EU/1/04/290/001 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 435 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

chemotherapie-naïeve patiënten met inoperabel 

maligne mesothelioom van de pleura. 

Verkorte indicatie: Inoperabel maligne mesothelioom van de pleura, 1e 

lijn, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 436 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine als 

eerstelijnsbehandeling van patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom, anders dan overwegend 

plaveiselcelhistologie. 
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Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, niet overwegend 

plaveiselcel, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 437 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de tweedelijnsbehandeling van 

patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd 

niet-kleincellig longcarcinoom, anders dan 

overwegend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 438 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van 

lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom anders dan overwegend 

plaveiselcelhistologie bij patiënten bij wie de ziekte 

onmiddellijk na op platina gebaseerde chemotherapie 

geen progressie heeft vertoond. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, niet overwegend plaveiselcel, 

onderhoudsbehandeling, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1248 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adolescenten: Indicaties zoals bij volwassenen (ook 

mesothelioom van peritoneum). 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1469 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine bij de behandeling 

van longcarcinoom bij volwassenen stadium 3b of 

hoger. 

Verkorte indicatie: LC, stadium IIIb of hoger, combi met carboplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1477 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van chemotherapie-naïeve patiënten met inoperabel 

maligne mesothelioom van de pleura. 

Verkorte indicatie: Inoperabel maligne mesothelioom van de pleura, 1e 

lijn, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1478 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine als 

eerstelijnsbehandeling van patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC), anders dan overwegend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, niet overwegend plaveiselcel, 1e 
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lijn, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1576 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met een 

platinumanaloog na een chirurgische resectie van 

een klinisch stadium I-II NSCLC bij overwegend niet 

plaveiselcelcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium I of II, niet plaveiselcel, na resectie, 

combi met cisplatine of carboplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2636 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met pembrolizumab en 

platinumbevattende chemotherapie voor de 

eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen met tumoren zonder EGFR- of ALK-

positieve mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, EGFR- ALK-, 1e lijn, combi met 

pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ALIMTA INFUSIEPOEDER FLACON 500MG 

 

Zindex nummer: 15607593 

ATC Code: L01BA04 

Werkzame stof: PEMETREXED 

Registratienummer: EU/1/04/290/001 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 435 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

chemotherapie-naïeve patiënten met inoperabel 

maligne mesothelioom van de pleura. 

Verkorte indicatie: Inoperabel maligne mesothelioom van de pleura, 1e 

lijn, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 436 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine als 

eerstelijnsbehandeling van patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom, anders dan overwegend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, niet overwegend 
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plaveiselcel, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 437 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de tweedelijnsbehandeling van 

patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd 

niet-kleincellig longcarcinoom, anders dan 

overwegend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 438 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van 

lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom anders dan overwegend 

plaveiselcelhistologie bij patiënten bij wie de ziekte 

onmiddellijk na op platina gebaseerde chemotherapie 

geen progressie heeft vertoond. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, niet overwegend plaveiselcel, 

onderhoudsbehandeling, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1248 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adolescenten: Indicaties zoals bij volwassenen (ook 

mesothelioom van peritoneum). 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1469 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine bij de behandeling 

van longcarcinoom bij volwassenen stadium 3b of 

hoger. 

Verkorte indicatie: LC, stadium IIIb of hoger, combi met carboplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1477 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van chemotherapie-naïeve patiënten met inoperabel 

maligne mesothelioom van de pleura. 

Verkorte indicatie: Inoperabel maligne mesothelioom van de pleura, 1e 

lijn, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1478 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine als 

eerstelijnsbehandeling van patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC), anders dan overwegend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, niet overwegend plaveiselcel, 1e 

lijn, combi met carboplatine (Volw.) 
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Indicatienummer: 1576 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met een 

platinumanaloog na een chirurgische resectie van 

een klinisch stadium I-II NSCLC bij overwegend niet 

plaveiselcelcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium I of II, niet plaveiselcel, na resectie, 

combi met cisplatine of carboplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2636 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met pembrolizumab en 

platinumbevattende chemotherapie voor de 

eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen met tumoren zonder EGFR- of ALK-

positieve mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, EGFR- ALK-, 1e lijn, combi met 

pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ALIMTA INFUSIEPOEDER FLACON 500MG 

 

Zindex nummer: 15611116 

ATC Code: L01BA04 

Werkzame stof: PEMETREXED 

Registratienummer: EU/1/04/290/001 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 435 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

chemotherapie-naïeve patiënten met inoperabel 

maligne mesothelioom van de pleura. 

Verkorte indicatie: Inoperabel maligne mesothelioom van de pleura, 1e 

lijn, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 436 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine als 

eerstelijnsbehandeling van patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom, anders dan overwegend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, niet overwegend 

plaveiselcel, combi met cisplatine (Volw.) 
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Indicatienummer: 437 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de tweedelijnsbehandeling van 

patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd 

niet-kleincellig longcarcinoom, anders dan 

overwegend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 438 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van 

lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom anders dan overwegend 

plaveiselcelhistologie bij patiënten bij wie de ziekte 

onmiddellijk na op platina gebaseerde chemotherapie 

geen progressie heeft vertoond. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, niet overwegend plaveiselcel, 

onderhoudsbehandeling, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1248 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adolescenten: Indicaties zoals bij volwassenen (ook 

mesothelioom van peritoneum). 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1469 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine bij de behandeling 

van longcarcinoom bij volwassenen stadium 3b of 

hoger. 

Verkorte indicatie: LC, stadium IIIb of hoger, combi met carboplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1477 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van chemotherapie-naïeve patiënten met inoperabel 

maligne mesothelioom van de pleura. 

Verkorte indicatie: Inoperabel maligne mesothelioom van de pleura, 1e 

lijn, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1478 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine als 

eerstelijnsbehandeling van patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC), anders dan overwegend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, niet overwegend plaveiselcel, 1e 

lijn, combi met carboplatine (Volw.) 
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Indicatienummer: 1576 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met een 

platinumanaloog na een chirurgische resectie van 

een klinisch stadium I-II NSCLC bij overwegend niet 

plaveiselcelcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium I of II, niet plaveiselcel, na resectie, 

combi met cisplatine of carboplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2636 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met pembrolizumab en 

platinumbevattende chemotherapie voor de 

eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen met tumoren zonder EGFR- of ALK-

positieve mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, EGFR- ALK-, 1e lijn, combi met 

pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ALIMTA INFUSIEPOEDER FLACON 500MG 

 

Zindex nummer: 16106903 

ATC Code: L01BA04 

Werkzame stof: PEMETREXED 

Registratienummer: EU/1/04/290/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 435 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

chemotherapie-naïeve patiënten met inoperabel 

maligne mesothelioom van de pleura. 

Verkorte indicatie: Inoperabel maligne mesothelioom van de pleura, 1e 

lijn, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 436 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine als 

eerstelijnsbehandeling van patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom, anders dan overwegend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, niet overwegend 

plaveiselcel, combi met cisplatine (Volw.) 
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Indicatienummer: 437 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de tweedelijnsbehandeling van 

patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd 

niet-kleincellig longcarcinoom, anders dan 

overwegend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 438 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van 

lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom anders dan overwegend 

plaveiselcelhistologie bij patiënten bij wie de ziekte 

onmiddellijk na op platina gebaseerde chemotherapie 

geen progressie heeft vertoond. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, niet overwegend plaveiselcel, 

onderhoudsbehandeling, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1248 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adolescenten: Indicaties zoals bij volwassenen (ook 

mesothelioom van peritoneum). 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1469 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine bij de behandeling 

van longcarcinoom bij volwassenen stadium 3b of 

hoger. 

Verkorte indicatie: LC, stadium IIIb of hoger, combi met carboplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1477 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van chemotherapie-naïeve patiënten met inoperabel 

maligne mesothelioom van de pleura. 

Verkorte indicatie: Inoperabel maligne mesothelioom van de pleura, 1e 

lijn, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1478 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine als 

eerstelijnsbehandeling van patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC), anders dan overwegend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, niet overwegend plaveiselcel, 1e 

lijn, combi met carboplatine (Volw.) 
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Indicatienummer: 1576 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met een 

platinumanaloog na een chirurgische resectie van 

een klinisch stadium I-II NSCLC bij overwegend niet 

plaveiselcelcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium I of II, niet plaveiselcel, na resectie, 

combi met cisplatine of carboplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2636 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met pembrolizumab en 

platinumbevattende chemotherapie voor de 

eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen met tumoren zonder EGFR- of ALK-

positieve mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, EGFR- ALK-, 1e lijn, combi met 

pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ALIMTA INFUSIEPOEDER FLACON 500MG 

 

Zindex nummer: 16249526 

ATC Code: L01BA04 

Werkzame stof: PEMETREXED 

Registratienummer: EU/1/04/290/001 

Fabrikant: MEDCOR PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 435 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

chemotherapie-naïeve patiënten met inoperabel 

maligne mesothelioom van de pleura. 

Verkorte indicatie: Inoperabel maligne mesothelioom van de pleura, 1e 

lijn, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 436 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine als 

eerstelijnsbehandeling van patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom, anders dan overwegend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, niet overwegend 

plaveiselcel, combi met cisplatine (Volw.) 
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Indicatienummer: 437 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de tweedelijnsbehandeling van 

patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd 

niet-kleincellig longcarcinoom, anders dan 

overwegend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 438 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van 

lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom anders dan overwegend 

plaveiselcelhistologie bij patiënten bij wie de ziekte 

onmiddellijk na op platina gebaseerde chemotherapie 

geen progressie heeft vertoond. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, niet overwegend plaveiselcel, 

onderhoudsbehandeling, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1248 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adolescenten: Indicaties zoals bij volwassenen (ook 

mesothelioom van peritoneum). 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1469 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine bij de behandeling 

van longcarcinoom bij volwassenen stadium 3b of 

hoger. 

Verkorte indicatie: LC, stadium IIIb of hoger, combi met carboplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1477 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van chemotherapie-naïeve patiënten met inoperabel 

maligne mesothelioom van de pleura. 

Verkorte indicatie: Inoperabel maligne mesothelioom van de pleura, 1e 

lijn, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1478 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine als 

eerstelijnsbehandeling van patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC), anders dan overwegend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, niet overwegend plaveiselcel, 1e 

lijn, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1576 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met een 

platinumanaloog na een chirurgische resectie van 

een klinisch stadium I-II NSCLC bij overwegend niet 

plaveiselcelcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium I of II, niet plaveiselcel, na resectie, 

combi met cisplatine of carboplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2636 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met pembrolizumab en 

platinumbevattende chemotherapie voor de 

eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen met tumoren zonder EGFR- of ALK-

positieve mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, EGFR- ALK-, 1e lijn, combi met 

pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ALKERAN INFUSIEPOEDER FLACON 50MG + SOLVENS 10ML 

 

Zindex nummer: 15758184 

ATC Code: L01AA03 

Werkzame stof: MELFALAN 

Registratienummer: 6690 

Fabrikant: ASPEN NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 353 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van multipel myeloom. 

Verkorte indicatie: MM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 354 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van gevorderd 

ovariumadenocarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC, Adv (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 355 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van mammacarcinoom hetzij als 

monotherapatie, hetzij in combinatie met andere 

middelen. 

Verkorte indicatie: BC, mono of combi (Volw.) 
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Indicatienummer: 2648 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van ovariumcarcinoom als 

monotherapie of in combinatie met andere 

cytotoxische middelen in conventionele intraveneuze 

dosering. 

Verkorte indicatie: OvariumC, mono of combi conventionele IV dosering 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2649 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge intraveneuze dosering met of zonder 

hematopoëtische stamceltransplantatie, voor de 

behandeling van multipel myeloom. Kan zowel als 

monotherapie als in combinatie met andere 

cytotoxische middelen worden gebruikt. 

Verkorte indicatie: MM, met of zonder HSCT, mono of combi hoge IV 

dosering (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2650 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge intraveneuze dosering met of zonder 

hematopoëtische stamceltransplantatie, voor de 

behandeling van neuroblastoom bij kinderen. Kan 

zowel als monotherapie als in combinatie met andere 

cytotoxische middelen worden gebruikt. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, met of zonder HSCT, mono of combi, 

hoge IV dosering (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2651 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van gelokaliseerd maligne melanoom 

van de extremiteiten d.m.v. regionale arteriele 

perfusie. Kan zowel als monotherapie als in 

combinatie met andere cytotoxische middelen 

worden gebruikt. 

Verkorte indicatie: Melanoom, gelokaliseerd, extremiteiten, mono of 

combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2652 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van gelokaliseerd sarcoom van de 

weke delen van de extremiteiten d.m.v. regionale 

arteriele perfusie. Kan zowel als monotherapie als in 

combinatie met andere cytotoxische middelen 

worden gebruikt. 

Verkorte indicatie: STSRC, gelokaliseerd, extremiteiten, mono of combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 356 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van gelokaliseerd maligne melanoom 

van de extremiteiten d.m.v. regionale arteriele 
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perfusie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, gelokaliseerd, extremiteiten, mono of 

combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 357 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van gelokaliseerd sarcoom van de 

weke delen van de extremiteiten d.m.v. regionale 

arteriele perfusie. 

Verkorte indicatie: STSRC, gelokaliseerd, extremiteiten (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 358 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van multipel myeloom als 

monotherapie of in combinatie met andere 

cytotoxische middelen in conventionele intraveneuze 

dosering. 

Verkorte indicatie: MM, mono of combi conventionele IV dosering 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 359 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van gevorderd ovariumcarcinoom als 

monotherapie of in combinatie met andere 

cytotoxische middelen in conventionele intraveneuze 

dosering. 

Verkorte indicatie: OvariumC, Adv, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 360 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van multipel myeloom in hoge 

intraveneuze dosering. 

Verkorte indicatie: MM, hoge IV dosering (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 361 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van gevorderde neuroblastoom bij 

kinderen in hoge intraveneuze dosering. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, Adv, hoge IV dosering (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 838 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Solide tumoren waaronder Ewing, 

neuroblastoom. 

Verkorte indicatie: Solide tumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 880 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Patiënten met een (recidief) progressief 

retinoblastoom / tumor glasvocht seedings bij 
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volwassenen waarbij de enige alternatieve therapie 

een enucleatie is. 

Verkorte indicatie: Progressief retinoblastoom of tumor glasvocht 

seedings (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 881 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Patiënten met een (recidief) progressief 

retinoblastoom / tumor glasvocht seedings bij 

volwassenen waarbij de voorafgaande behandeling 

niet volledig curatief was, zoals onder andere 

selectieve intra arteriële chemotherapie (SIAC), 

lokale behandeling met cryocoagulatie of 

laserbehandeling, thermochemotherapie (TCT), 

bestraling (uitwendig of lokaal met brachytherapie) 

en combinaties hiervan. 

Verkorte indicatie: Progressief retinoblastoom of tumor glasvocht 

seedings, na niet curatieve voorafgaande 

behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1011 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leverperfusie. Voorbereiding op een 

stamceltransplantatie by lymfoide maligniteiten in 

combinatie met andere middelen (alleen iv). 

Verkorte indicatie: Leverperfusie of HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1155 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hersentumoren waaronder Primaire Neuro 

Ectodermale Tumoren (PNETs) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1156 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Conditionering voor allogene en autologe 

hematologische stamceltransplantatie voor 

hematologische maligniteiten, solide tumoren en 

hersentumoren, en niet maligne aandoeningen bij 

kinderen. 
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Verkorte indicatie: Autoloog HSCT, voorbereidende behandeling (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1336 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Conditionering voor allogene en autologe 

hematologische stamceltransplantatie voor 

hematologische maligniteiten, solide tumoren en 

hersentumoren, en niet maligne aandoeningen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Allogene of autologe HSCT, voorbereidende 

behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1367 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Conditionering voor allogene en autologe HSCT voor 

maligne en niet maligne aandoeningen in hoge 

dosering bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Allogene of autologe HSCT, hoge dosering 

voorbereidende behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ALKERAN TABLET FILMOMHULD 2MG 

 

Zindex nummer: 15758176 

ATC Code: L01AA03 

Werkzame stof: MELFALAN 

Registratienummer: 4473 

Fabrikant: ASPEN NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 356 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van gelokaliseerd maligne melanoom 

van de extremiteiten d.m.v. regionale arteriele 

perfusie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, gelokaliseerd, extremiteiten, mono of 

combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 357 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van gelokaliseerd sarcoom van de 

weke delen van de extremiteiten d.m.v. regionale 

arteriele perfusie. 

Verkorte indicatie: STSRC, gelokaliseerd, extremiteiten (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 358 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van multipel myeloom als 

monotherapie of in combinatie met andere 

cytotoxische middelen in conventionele intraveneuze 

dosering. 

Verkorte indicatie: MM, mono of combi conventionele IV dosering 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 359 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van gevorderd ovariumcarcinoom als 

monotherapie of in combinatie met andere 

cytotoxische middelen in conventionele intraveneuze 

dosering. 

Verkorte indicatie: OvariumC, Adv, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 360 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van multipel myeloom in hoge 

intraveneuze dosering. 

Verkorte indicatie: MM, hoge IV dosering (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 361 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van gevorderde neuroblastoom bij 

kinderen in hoge intraveneuze dosering. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, Adv, hoge IV dosering (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2648 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van ovariumcarcinoom als 

monotherapie of in combinatie met andere 

cytotoxische middelen in conventionele intraveneuze 

dosering. 

Verkorte indicatie: OvariumC, mono of combi conventionele IV dosering 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2649 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge intraveneuze dosering met of zonder 

hematopoëtische stamceltransplantatie, voor de 

behandeling van multipel myeloom. Kan zowel als 

monotherapie als in combinatie met andere 

cytotoxische middelen worden gebruikt. 

Verkorte indicatie: MM, met of zonder HSCT, mono of combi hoge IV 

dosering (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2650 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge intraveneuze dosering met of zonder 

hematopoëtische stamceltransplantatie, voor de 
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behandeling van neuroblastoom bij kinderen. Kan 

zowel als monotherapie als in combinatie met andere 

cytotoxische middelen worden gebruikt. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, met of zonder HSCT, mono of combi, 

hoge IV dosering (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2651 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van gelokaliseerd maligne melanoom 

van de extremiteiten d.m.v. regionale arteriele 

perfusie. Kan zowel als monotherapie als in 

combinatie met andere cytotoxische middelen 

worden gebruikt. 

Verkorte indicatie: Melanoom, gelokaliseerd, extremiteiten, mono of 

combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2652 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van gelokaliseerd sarcoom van de 

weke delen van de extremiteiten d.m.v. regionale 

arteriele perfusie. Kan zowel als monotherapie als in 

combinatie met andere cytotoxische middelen 

worden gebruikt. 

Verkorte indicatie: STSRC, gelokaliseerd, extremiteiten, mono of combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 353 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van multipel myeloom. 

Verkorte indicatie: MM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 354 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van gevorderd 

ovariumadenocarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC, Adv (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 355 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van mammacarcinoom hetzij als 

monotherapatie, hetzij in combinatie met andere 

middelen. 

Verkorte indicatie: BC, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 838 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Solide tumoren waaronder Ewing, 

neuroblastoom. 

Verkorte indicatie: Solide tumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 880 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Patiënten met een (recidief) progressief 

retinoblastoom / tumor glasvocht seedings bij 

volwassenen waarbij de enige alternatieve therapie 

een enucleatie is. 

Verkorte indicatie: Progressief retinoblastoom of tumor glasvocht 

seedings (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 881 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Patiënten met een (recidief) progressief 

retinoblastoom / tumor glasvocht seedings bij 

volwassenen waarbij de voorafgaande behandeling 

niet volledig curatief was, zoals onder andere 

selectieve intra arteriële chemotherapie (SIAC), 

lokale behandeling met cryocoagulatie of 

laserbehandeling, thermochemotherapie (TCT), 

bestraling (uitwendig of lokaal met brachytherapie) 

en combinaties hiervan. 

Verkorte indicatie: Progressief retinoblastoom of tumor glasvocht 

seedings, na niet curatieve voorafgaande 

behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1011 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leverperfusie. Voorbereiding op een 

stamceltransplantatie by lymfoide maligniteiten in 

combinatie met andere middelen (alleen iv). 

Verkorte indicatie: Leverperfusie of HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1155 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hersentumoren waaronder Primaire Neuro 

Ectodermale Tumoren (PNETs) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1156 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Conditionering voor allogene en autologe 

hematologische stamceltransplantatie voor 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 113 van 4271 

hematologische maligniteiten, solide tumoren en 

hersentumoren, en niet maligne aandoeningen bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: Autoloog HSCT, voorbereidende behandeling (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1336 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Conditionering voor allogene en autologe 

hematologische stamceltransplantatie voor 

hematologische maligniteiten, solide tumoren en 

hersentumoren, en niet maligne aandoeningen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Allogene of autologe HSCT, voorbereidende 

behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1367 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Conditionering voor allogene en autologe HSCT voor 

maligne en niet maligne aandoeningen in hoge 

dosering bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Allogene of autologe HSCT, hoge dosering 

voorbereidende behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ALOFISEL INJSUSP 5 MILJOEN CELLEN/ML FLACON 6ML 

 

Zindex nummer: 16645626 

ATC Code: A16AX 

Werkzame stof: DIVERSE MAAGDARMKANAAL- EN METABOLISMEPRODUCTEN 

Registratienummer: EU/1/17/1261/001 

Fabrikant: TAKEDA NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1622 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van complexe peri-anale fistels 

bij volwassen patiënten met niet-actieve/licht actieve 

luminale ziekte van Crohn, waarbij fistels niet 

adequaat hebben gereageerd op ten minste één 

conventionele of biologische behandeling. 

Verkorte indicatie: Crohn, met peri-anale fistels, >= 2de lijn (Volw.) 

(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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ALPROLIX INJPDR  250IE + SOLVENS 5ML + TOEBEHOREN 

 

Zindex nummer: 16253035 

ATC Code: B02BD04 

Werkzame stof: FACTOR IX 

Registratienummer: EU/1/16/1098/001 

Fabrikant: SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM BVBA 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 601 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar met 

hemofilie B (aangeboren deficiëntie van factor IX). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1527 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie B 

(congenitale factor IX-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 576 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie B (aangeboren factor IX-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ALPROLIX INJPDR  500IE + SOLVENS 5ML + TOEBEHOREN 

 

Zindex nummer: 16253043 

ATC Code: B02BD04 

Werkzame stof: FACTOR IX 

Registratienummer: EU/1/16/1098/002 

Fabrikant: SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM BVBA 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 601 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar met 

hemofilie B (aangeboren deficiëntie van factor IX). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1527 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie B 

(congenitale factor IX-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 576 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie B (aangeboren factor IX-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ALPROLIX INJPDR 1000IE + SOLVENS 5ML + TOEBEHOREN 

 

Zindex nummer: 16253051 

ATC Code: B02BD04 

Werkzame stof: FACTOR IX 

Registratienummer: EU/1/16/1098/003 

Fabrikant: SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM BVBA 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 601 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar met 

hemofilie B (aangeboren deficiëntie van factor IX). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1527 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie B 

(congenitale factor IX-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 576 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie B (aangeboren factor IX-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 
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0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ALPROLIX INJPDR 2000IE + SOLVENS 5ML + TOEBEHOREN 

 

Zindex nummer: 16253078 

ATC Code: B02BD04 

Werkzame stof: FACTOR IX 

Registratienummer: EU/1/16/1098/004 

Fabrikant: SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM BVBA 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 601 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar met 

hemofilie B (aangeboren deficiëntie van factor IX). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1527 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie B 
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(congenitale factor IX-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 576 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie B (aangeboren factor IX-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ALPROLIX INJPDR 3000IE + SOLVENS 5ML + TOEBEHOREN 

 

Zindex nummer: 16253086 

ATC Code: B02BD04 

Werkzame stof: FACTOR IX 

Registratienummer: EU/1/16/1098/005 

Fabrikant: SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM BVBA 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 601 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar met 

hemofilie B (aangeboren deficiëntie van factor IX). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1527 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie B 

(congenitale factor IX-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 576 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie B (aangeboren factor IX-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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ALUNBRIG TABLET FILMOMHULD 180MG 

 

Zindex nummer: 16747984 

ATC Code: L01XE43 

Werkzame stof: BRIGATINIB 

Registratienummer: EU/1/18/1264/010 

Fabrikant: TAKEDA NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1396 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met anaplastisch lymfoomkinase (ALK)-

positieve gevorderde niet-kleincellige longkanker 

(NSCLC), die eerder behandeld zijn met crizotinib. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv, ALK+, na crizotinib, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ALUNBRIG TABLET FILMOMHULD 30MG 

 

Zindex nummer: 16747941 

ATC Code: L01XE43 

Werkzame stof: BRIGATINIB 

Registratienummer: EU/1/18/1264/003 

Fabrikant: TAKEDA NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1396 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met anaplastisch lymfoomkinase (ALK)-

positieve gevorderde niet-kleincellige longkanker 

(NSCLC), die eerder behandeld zijn met crizotinib. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv, ALK+, na crizotinib, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ALUNBRIG TABLET FILMOMHULD 90MG 

 

Zindex nummer: 16747968 

ATC Code: L01XE43 

Werkzame stof: BRIGATINIB 

Registratienummer: EU/1/18/1264/007 

Fabrikant: TAKEDA NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 1396 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met anaplastisch lymfoomkinase (ALK)-

positieve gevorderde niet-kleincellige longkanker 

(NSCLC), die eerder behandeld zijn met crizotinib. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv, ALK+, na crizotinib, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ALUNBRIG TABLET FILMOMHULD 90MG 

 

Zindex nummer: 16747976 

ATC Code: L01XE43 

Werkzame stof: BRIGATINIB 

Registratienummer: EU/1/18/1264/008 

Fabrikant: TAKEDA NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1396 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met anaplastisch lymfoomkinase (ALK)-

positieve gevorderde niet-kleincellige longkanker 

(NSCLC), die eerder behandeld zijn met crizotinib. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv, ALK+, na crizotinib, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

AMBISOME INFUSIEPOEDER FLACON 50MG 

 

Zindex nummer: 15368505 

ATC Code: J02AA01 

Werkzame stof: AMFOTERICINE B 

Registratienummer: 15610 

Fabrikant: GILEAD SCIENCES NETHERLANDS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 32 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van ernstige systemische en/of diepe 

mycoses veroorzaakt door Candida albicans, of 

Aspergillus bij immunocompetente of 

immuungecompromitteerde patiënten waarbij 

vanwege toxiciteit of nierfunctiestoornis het gebruik 

van conventioneel amfotericine B is 

gecontraïndiceerd. 
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Verkorte indicatie: Systemische of diepe mycose, Candida albicans of 

Aspergillus  (Volw. en Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 33 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van ernstige systemische en/of diepe 

mycosen. Voor het geëigende gebruik van 

antischimmelmiddelen moeten nationale en/of lokale 

richtlijnen in acht worden genomen. 

Verkorte indicatie: Systemisch of diepe mycose (Volw. en Kind  1 maand 

- 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 34 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Empirische behandeling van vermoede 

schimmelinfecties bij patiënten met neutropenie. 

Voor het geëigende gebruik van 

antischimmelmiddelen moeten nationale en/of lokale 

richtlijnen in acht worden genomen. 

Verkorte indicatie: Vermoede schimmelinfectie bij neutropenie, 

empirische behandeling  (Volw. en Kind 1 maand - 18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 35 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Het behandelen van viscerale leishmaniasis. 

Verkorte indicatie: Viscerale leishmaniasis (Volw. en Kind  1 maand - 18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 841 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Systemische mycosen bij kinderen < 1 

maand (neonaten). 

Verkorte indicatie: Mycose, systemische (Kind 0-1 maand) 

 

 

Indicatienummer: 842 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Empirische behandeling van vermoede 

schimmelinfecties (zonder neutropenie). 

Verkorte indicatie: Vermoede schimmelinfectie, zonder neutropenie, 

empirische behandeling (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1066 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Profylaxe bij immuungecompromitteerde 

patiënten. 

Verkorte indicatie: Profylaxe bij immuungecompromitteerden (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1174 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Profylaxe bij immuungecompromiteerde 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1570 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van mucormycose in combinatie met 

caspofungine bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Mucormycose, combi met caspofungine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

AMBISOME INFUSIEPOEDER FLACON 50MG 

 

Zindex nummer: 16670337 

ATC Code: J02AA01 

Werkzame stof: AMFOTERICINE B 

Registratienummer: 121825//15610 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 32 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van ernstige systemische en/of diepe 

mycoses veroorzaakt door Candida albicans, of 

Aspergillus bij immunocompetente of 

immuungecompromitteerde patiënten waarbij 

vanwege toxiciteit of nierfunctiestoornis het gebruik 

van conventioneel amfotericine B is 

gecontraïndiceerd. 

Verkorte indicatie: Systemische of diepe mycose, Candida albicans of 

Aspergillus  (Volw. en Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 33 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van ernstige systemische en/of diepe 

mycosen. Voor het geëigende gebruik van 

antischimmelmiddelen moeten nationale en/of lokale 

richtlijnen in acht worden genomen. 

Verkorte indicatie: Systemisch of diepe mycose (Volw. en Kind  1 maand 

- 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 34 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Empirische behandeling van vermoede 

schimmelinfecties bij patiënten met neutropenie. 

Voor het geëigende gebruik van 

antischimmelmiddelen moeten nationale en/of lokale 
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richtlijnen in acht worden genomen. 

Verkorte indicatie: Vermoede schimmelinfectie bij neutropenie, 

empirische behandeling  (Volw. en Kind 1 maand - 18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 35 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Het behandelen van viscerale leishmaniasis. 

Verkorte indicatie: Viscerale leishmaniasis (Volw. en Kind  1 maand - 18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 841 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Systemische mycosen bij kinderen < 1 

maand (neonaten). 

Verkorte indicatie: Mycose, systemische (Kind 0-1 maand) 

 

 

Indicatienummer: 842 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Empirische behandeling van vermoede 

schimmelinfecties (zonder neutropenie). 

Verkorte indicatie: Vermoede schimmelinfectie, zonder neutropenie, 

empirische behandeling (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1066 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Profylaxe bij immuungecompromitteerde 

patiënten. 

Verkorte indicatie: Profylaxe bij immuungecompromitteerden (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1174 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Profylaxe bij immuungecompromiteerde 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1570 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van mucormycose in combinatie met 

caspofungine bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Mucormycose, combi met caspofungine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 125 van 4271 

AMBISOME INFUSIEPOEDER FLACON 50MG 

 

Zindex nummer: 16742893 

ATC Code: J02AA01 

Werkzame stof: AMFOTERICINE B 

Registratienummer: 15610 

Fabrikant: UNIT DOSE PACK BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 32 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van ernstige systemische en/of diepe 

mycoses veroorzaakt door Candida albicans, of 

Aspergillus bij immunocompetente of 

immuungecompromitteerde patiënten waarbij 

vanwege toxiciteit of nierfunctiestoornis het gebruik 

van conventioneel amfotericine B is 

gecontraïndiceerd. 

Verkorte indicatie: Systemische of diepe mycose, Candida albicans of 

Aspergillus  (Volw. en Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 33 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van ernstige systemische en/of diepe 

mycosen. Voor het geëigende gebruik van 

antischimmelmiddelen moeten nationale en/of lokale 

richtlijnen in acht worden genomen. 

Verkorte indicatie: Systemisch of diepe mycose (Volw. en Kind  1 maand 

- 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 34 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Empirische behandeling van vermoede 

schimmelinfecties bij patiënten met neutropenie. 

Voor het geëigende gebruik van 

antischimmelmiddelen moeten nationale en/of lokale 

richtlijnen in acht worden genomen. 

Verkorte indicatie: Vermoede schimmelinfectie bij neutropenie, 

empirische behandeling  (Volw. en Kind 1 maand - 18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 35 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Het behandelen van viscerale leishmaniasis. 

Verkorte indicatie: Viscerale leishmaniasis (Volw. en Kind  1 maand - 18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 841 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Systemische mycosen bij kinderen < 1 

maand (neonaten). 

Verkorte indicatie: Mycose, systemische (Kind 0-1 maand) 
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Indicatienummer: 842 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Empirische behandeling van vermoede 

schimmelinfecties (zonder neutropenie). 

Verkorte indicatie: Vermoede schimmelinfectie, zonder neutropenie, 

empirische behandeling (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1066 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Profylaxe bij immuungecompromitteerde 

patiënten. 

Verkorte indicatie: Profylaxe bij immuungecompromitteerden (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1174 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Profylaxe bij immuungecompromiteerde 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1570 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van mucormycose in combinatie met 

caspofungine bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Mucormycose, combi met caspofungine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

AMGEVITA 20 INJVLST 50MG/ML WWSP 0,4ML 

 

Zindex nummer: 16675215 

ATC Code: L04AB04 

Werkzame stof: ADALIMUMAB 

Registratienummer: EU/1/16/1164/001 

Fabrikant: AMGEN BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 18 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 
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Indicatienummer: 1356 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij 

adolescenten vanaf 12 jaar met een ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa, na TNFa (Kind 12-18 jaar) 

(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1518 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van juveniele chronische niet-

infectieuze uveitis anterior bij patiënten vanaf twee 

jaar die een ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele behandeling of deze niet verdragen, of 

voor wie conventionele behandeling niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: Juveniele chronische niet-infectieuze uveitis, anterior 

(Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 8 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Combinatie met methotrexaat voor:- de behandeling 

van volwassen patiënten met matige tot ernstige, 

actieve reumatoïde artritis wanneer de respons op 

antireumatische geneesmiddelen, waaronder 

methotrexaat, ontoereikend is gebleken.- de 

behandeling van volwassen patiënten met ernstige, 

actieve en progressieve reumatoïde artritis die niet 

eerder behandeld zijn met methotrexaat. Kan 

gegeven worden als monotherapie in geval van 

intolerantie voor methotrexaat of wanneer 

voortgezette behandeling met methotrexaat 

ongewenst is. 

Verkorte indicatie: RA, voor of na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 9 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve enthesitis-gerelateerde 

artritis bij patiënten vanaf 6 jaar die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele therapie of die conventionele therapie 

niet verdragen. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 11 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van matig tot ernstig actieve 

colitis ulcerosa bij volwassen patiënten die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele therapie, waaronder corticosteroïden 

en 6-mercaptopurine (6-MP) of azathioprine (AZA), 

of die dergelijke behandelingen niet verdragen of bij 

wie hiertegen een contra-indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 12 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige chronische 

plaque psoriasis bij volwassen patiënten die in 

aanmerking komen voor systemische therapie. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 13 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve polyarticulaire juveniele idiopathische 

artritis, bij patiënten vanaf de leeftijd van 2 jaar die 

een ontoereikende respons hebben gehad op één of 

meerdere antireumatische middelen. Kan als 

monotherapie worden gebruikt in geval van 

intolerantie voor methotrexaat of wanneer 

voortgezette behandeling met methotrexaat 

ongewenst is. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 14 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte 

van Crohn, bij volwassen patiënten die niet 

gereageerd hebben op een volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum, of die dergelijke 

behandelingen niet verdragen of bij wie hiertegen 

een contra-indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 15 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte 

van Crohn bij kinderen (vanaf 6 jaar) die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele behandeling waaronder primaire 

voedingstherapie en een corticosteroïde en/of een 

immunomodulator, of die dergelijke behandelingen 

niet verdragen of bij wie hiertegen een contra-

indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-18 jaar) (therapieresistent, 
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intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 16 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met ernstige axiale 

spondylartritis zonder röntgenologisch bewijs van 

spondylitis ankylopoetica (AS), maar met objectieve 

tekenen van ontsteking door verhoogde CRP en/of 

MRI, die een inadequate respons hebben gehad op, 

of die intolerant zijn voor, non-steroïde anti-

inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s). 

Verkorte indicatie: SpA-nr (CRP of MRI afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 17 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve en progressieve 

artritis psoriatica bij volwassen patiënten wanneer de 

respons op eerdere therapie met antireumatische 

geneesmiddelen ontoereikend is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 19 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van ernstige chronische plaque 

psoriasis bij kinderen en adolescenten vanaf 4 jaar 

die een ontoereikende respons hebben gehad op, of 

niet geschikt zijn voor, topicale therapie en 

lichttherapieën. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch  (Volw. en Kind 4-18 

jaar) (therapieresistent of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 969 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet-infectieuze uveïtis 

intermediair, uveïtis posterior en panuveïtis bij 

volwassen patiënten die een ontoereikende respons 

hebben gehad op corticosteroïden, bij patiënten die 

minder corticosteroïden moeten gebruiken of voor 

wie een corticosteroïde behandeling niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: Niet-infectieuze uveïtis, intermediair, posterior of 

panuveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2641 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

patiënten met ontoereikende respons op een 

conventionele systemische HS-behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 796 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatory bowel disease bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 816 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Enthesitis gerelateerde artritis (=juveniele 

spondylitis ankylopoetica) voor kinderen < 6 jaar 

(geen leeftijdsondergrens) 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 
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voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1059 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Psoriasis bij kinderen < 4 jaar (geen 

leeftijdsondergrens). 

Verkorte indicatie: Psoriasis (Kind 0-4 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1060 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Juveniele artritis psoriatica. 

Verkorte indicatie: PsA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1061 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Uveïtis: geen leeftijdsondergrens. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1062 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Polyarticulaire juveniele idiopathische 

artritis; < 2 jaar (geen leeftijdsondergrens). 

Verkorte indicatie: JIA-poly (Kind 0-2 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1063 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Overige autoinflammatoire aandoeningen 

die niet reageren op de conventionele therapie, 

waaronder juveniele sarcoïdose, Blau syndroom en 

Chronische Recidiverende Multifocale Osteomyelitis 

(CRMO)/Synovitis, Acne, Pustulose, Hyperostose en 

Ostitis (SAPHO): geen leeftijdsondergrens. 

Verkorte indicatie: Auto-inflammatoire ziekte (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

AMGEVITA 40 INJVLST 50MG/ML WWSP 0,8ML 

 

Zindex nummer: 16675223 

ATC Code: L04AB04 

Werkzame stof: ADALIMUMAB 

Registratienummer: EU/1/16/1164/003 

Fabrikant: AMGEN BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 18 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1356 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij 

adolescenten vanaf 12 jaar met een ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa, na TNFa (Kind 12-18 jaar) 

(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1518 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van juveniele chronische niet-

infectieuze uveitis anterior bij patiënten vanaf twee 

jaar die een ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele behandeling of deze niet verdragen, of 

voor wie conventionele behandeling niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: Juveniele chronische niet-infectieuze uveitis, anterior 

(Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 8 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Combinatie met methotrexaat voor:- de behandeling 

van volwassen patiënten met matige tot ernstige, 

actieve reumatoïde artritis wanneer de respons op 

antireumatische geneesmiddelen, waaronder 

methotrexaat, ontoereikend is gebleken.- de 
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behandeling van volwassen patiënten met ernstige, 

actieve en progressieve reumatoïde artritis die niet 

eerder behandeld zijn met methotrexaat. Kan 

gegeven worden als monotherapie in geval van 

intolerantie voor methotrexaat of wanneer 

voortgezette behandeling met methotrexaat 

ongewenst is. 

Verkorte indicatie: RA, voor of na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 9 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve enthesitis-gerelateerde 

artritis bij patiënten vanaf 6 jaar die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele therapie of die conventionele therapie 

niet verdragen. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 11 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van matig tot ernstig actieve 

colitis ulcerosa bij volwassen patiënten die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele therapie, waaronder corticosteroïden 

en 6-mercaptopurine (6-MP) of azathioprine (AZA), 

of die dergelijke behandelingen niet verdragen of bij 

wie hiertegen een contra-indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 12 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige chronische 

plaque psoriasis bij volwassen patiënten die in 

aanmerking komen voor systemische therapie. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 13 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve polyarticulaire juveniele idiopathische 

artritis, bij patiënten vanaf de leeftijd van 2 jaar die 

een ontoereikende respons hebben gehad op één of 

meerdere antireumatische middelen. Kan als 

monotherapie worden gebruikt in geval van 

intolerantie voor methotrexaat of wanneer 
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voortgezette behandeling met methotrexaat 

ongewenst is. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 14 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte 

van Crohn, bij volwassen patiënten die niet 

gereageerd hebben op een volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum, of die dergelijke 

behandelingen niet verdragen of bij wie hiertegen 

een contra-indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 15 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte 

van Crohn bij kinderen (vanaf 6 jaar) die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele behandeling waaronder primaire 

voedingstherapie en een corticosteroïde en/of een 

immunomodulator, of die dergelijke behandelingen 

niet verdragen of bij wie hiertegen een contra-

indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-18 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 16 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met ernstige axiale 

spondylartritis zonder röntgenologisch bewijs van 

spondylitis ankylopoetica (AS), maar met objectieve 

tekenen van ontsteking door verhoogde CRP en/of 

MRI, die een inadequate respons hebben gehad op, 

of die intolerant zijn voor, non-steroïde anti-

inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s). 

Verkorte indicatie: SpA-nr (CRP of MRI afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 17 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve en progressieve 

artritis psoriatica bij volwassen patiënten wanneer de 

respons op eerdere therapie met antireumatische 

geneesmiddelen ontoereikend is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 19 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van ernstige chronische plaque 

psoriasis bij kinderen en adolescenten vanaf 4 jaar 

die een ontoereikende respons hebben gehad op, of 
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niet geschikt zijn voor, topicale therapie en 

lichttherapieën. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch  (Volw. en Kind 4-18 

jaar) (therapieresistent of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 969 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet-infectieuze uveïtis 

intermediair, uveïtis posterior en panuveïtis bij 

volwassen patiënten die een ontoereikende respons 

hebben gehad op corticosteroïden, bij patiënten die 

minder corticosteroïden moeten gebruiken of voor 

wie een corticosteroïde behandeling niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: Niet-infectieuze uveïtis, intermediair, posterior of 

panuveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2641 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

patiënten met ontoereikende respons op een 

conventionele systemische HS-behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 796 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatory bowel disease bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 816 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Enthesitis gerelateerde artritis (=juveniele 

spondylitis ankylopoetica) voor kinderen < 6 jaar 

(geen leeftijdsondergrens) 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 
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Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1059 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Psoriasis bij kinderen < 4 jaar (geen 

leeftijdsondergrens). 

Verkorte indicatie: Psoriasis (Kind 0-4 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1060 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Juveniele artritis psoriatica. 

Verkorte indicatie: PsA (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1061 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Uveïtis: geen leeftijdsondergrens. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1062 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Polyarticulaire juveniele idiopathische 

artritis; < 2 jaar (geen leeftijdsondergrens). 

Verkorte indicatie: JIA-poly (Kind 0-2 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1063 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Overige autoinflammatoire aandoeningen 

die niet reageren op de conventionele therapie, 

waaronder juveniele sarcoïdose, Blau syndroom en 

Chronische Recidiverende Multifocale Osteomyelitis 

(CRMO)/Synovitis, Acne, Pustulose, Hyperostose en 

Ostitis (SAPHO): geen leeftijdsondergrens. 

Verkorte indicatie: Auto-inflammatoire ziekte (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

AMGEVITA SURECLICK 40 INJVLST 50MG/ML PEN 0,8ML 

 

Zindex nummer: 16675231 

ATC Code: L04AB04 

Werkzame stof: ADALIMUMAB 

Registratienummer: EU/1/16/1164/007 

Fabrikant: AMGEN BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 18 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 
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Indicatienummer: 1356 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij 

adolescenten vanaf 12 jaar met een ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa, na TNFa (Kind 12-18 jaar) 

(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1518 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van juveniele chronische niet-

infectieuze uveitis anterior bij patiënten vanaf twee 

jaar die een ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele behandeling of deze niet verdragen, of 

voor wie conventionele behandeling niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: Juveniele chronische niet-infectieuze uveitis, anterior 

(Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 8 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Combinatie met methotrexaat voor:- de behandeling 

van volwassen patiënten met matige tot ernstige, 

actieve reumatoïde artritis wanneer de respons op 

antireumatische geneesmiddelen, waaronder 

methotrexaat, ontoereikend is gebleken.- de 

behandeling van volwassen patiënten met ernstige, 

actieve en progressieve reumatoïde artritis die niet 

eerder behandeld zijn met methotrexaat. Kan 

gegeven worden als monotherapie in geval van 

intolerantie voor methotrexaat of wanneer 

voortgezette behandeling met methotrexaat 

ongewenst is. 

Verkorte indicatie: RA, voor of na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 9 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve enthesitis-gerelateerde 

artritis bij patiënten vanaf 6 jaar die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele therapie of die conventionele therapie 

niet verdragen. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 11 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van matig tot ernstig actieve 

colitis ulcerosa bij volwassen patiënten die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele therapie, waaronder corticosteroïden 

en 6-mercaptopurine (6-MP) of azathioprine (AZA), 

of die dergelijke behandelingen niet verdragen of bij 

wie hiertegen een contra-indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 12 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige chronische 

plaque psoriasis bij volwassen patiënten die in 

aanmerking komen voor systemische therapie. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 13 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve polyarticulaire juveniele idiopathische 

artritis, bij patiënten vanaf de leeftijd van 2 jaar die 

een ontoereikende respons hebben gehad op één of 

meerdere antireumatische middelen. Kan als 

monotherapie worden gebruikt in geval van 

intolerantie voor methotrexaat of wanneer 

voortgezette behandeling met methotrexaat 

ongewenst is. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 14 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte 

van Crohn, bij volwassen patiënten die niet 

gereageerd hebben op een volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum, of die dergelijke 

behandelingen niet verdragen of bij wie hiertegen 

een contra-indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 15 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte 

van Crohn bij kinderen (vanaf 6 jaar) die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele behandeling waaronder primaire 

voedingstherapie en een corticosteroïde en/of een 

immunomodulator, of die dergelijke behandelingen 

niet verdragen of bij wie hiertegen een contra-

indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-18 jaar) (therapieresistent, 
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intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 16 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met ernstige axiale 

spondylartritis zonder röntgenologisch bewijs van 

spondylitis ankylopoetica (AS), maar met objectieve 

tekenen van ontsteking door verhoogde CRP en/of 

MRI, die een inadequate respons hebben gehad op, 

of die intolerant zijn voor, non-steroïde anti-

inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s). 

Verkorte indicatie: SpA-nr (CRP of MRI afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 17 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve en progressieve 

artritis psoriatica bij volwassen patiënten wanneer de 

respons op eerdere therapie met antireumatische 

geneesmiddelen ontoereikend is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 19 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van ernstige chronische plaque 

psoriasis bij kinderen en adolescenten vanaf 4 jaar 

die een ontoereikende respons hebben gehad op, of 

niet geschikt zijn voor, topicale therapie en 

lichttherapieën. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch  (Volw. en Kind 4-18 

jaar) (therapieresistent of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 969 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet-infectieuze uveïtis 

intermediair, uveïtis posterior en panuveïtis bij 

volwassen patiënten die een ontoereikende respons 

hebben gehad op corticosteroïden, bij patiënten die 

minder corticosteroïden moeten gebruiken of voor 

wie een corticosteroïde behandeling niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: Niet-infectieuze uveïtis, intermediair, posterior of 

panuveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2641 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

patiënten met ontoereikende respons op een 

conventionele systemische HS-behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 796 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatory bowel disease bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 816 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Enthesitis gerelateerde artritis (=juveniele 

spondylitis ankylopoetica) voor kinderen < 6 jaar 

(geen leeftijdsondergrens) 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 
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voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1059 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Psoriasis bij kinderen < 4 jaar (geen 

leeftijdsondergrens). 

Verkorte indicatie: Psoriasis (Kind 0-4 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1060 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Juveniele artritis psoriatica. 

Verkorte indicatie: PsA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1061 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Uveïtis: geen leeftijdsondergrens. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1062 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Polyarticulaire juveniele idiopathische 

artritis; < 2 jaar (geen leeftijdsondergrens). 

Verkorte indicatie: JIA-poly (Kind 0-2 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1063 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Overige autoinflammatoire aandoeningen 

die niet reageren op de conventionele therapie, 

waaronder juveniele sarcoïdose, Blau syndroom en 

Chronische Recidiverende Multifocale Osteomyelitis 

(CRMO)/Synovitis, Acne, Pustulose, Hyperostose en 

Ostitis (SAPHO): geen leeftijdsondergrens. 

Verkorte indicatie: Auto-inflammatoire ziekte (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

AMGEVITA SURECLICK 40 INJVLST 50MG/ML PEN 0,8ML 

 

Zindex nummer: 16786904 

ATC Code: L04AB04 

Werkzame stof: ADALIMUMAB 

Registratienummer: EU/1/16/1164/007 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 18 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1356 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij 

adolescenten vanaf 12 jaar met een ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa, na TNFa (Kind 12-18 jaar) 

(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1518 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van juveniele chronische niet-

infectieuze uveitis anterior bij patiënten vanaf twee 

jaar die een ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele behandeling of deze niet verdragen, of 

voor wie conventionele behandeling niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: Juveniele chronische niet-infectieuze uveitis, anterior 

(Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 8 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Combinatie met methotrexaat voor:- de behandeling 

van volwassen patiënten met matige tot ernstige, 

actieve reumatoïde artritis wanneer de respons op 

antireumatische geneesmiddelen, waaronder 

methotrexaat, ontoereikend is gebleken.- de 
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behandeling van volwassen patiënten met ernstige, 

actieve en progressieve reumatoïde artritis die niet 

eerder behandeld zijn met methotrexaat. Kan 

gegeven worden als monotherapie in geval van 

intolerantie voor methotrexaat of wanneer 

voortgezette behandeling met methotrexaat 

ongewenst is. 

Verkorte indicatie: RA, voor of na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 9 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve enthesitis-gerelateerde 

artritis bij patiënten vanaf 6 jaar die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele therapie of die conventionele therapie 

niet verdragen. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 11 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van matig tot ernstig actieve 

colitis ulcerosa bij volwassen patiënten die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele therapie, waaronder corticosteroïden 

en 6-mercaptopurine (6-MP) of azathioprine (AZA), 

of die dergelijke behandelingen niet verdragen of bij 

wie hiertegen een contra-indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 12 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige chronische 

plaque psoriasis bij volwassen patiënten die in 

aanmerking komen voor systemische therapie. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 13 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve polyarticulaire juveniele idiopathische 

artritis, bij patiënten vanaf de leeftijd van 2 jaar die 

een ontoereikende respons hebben gehad op één of 

meerdere antireumatische middelen. Kan als 

monotherapie worden gebruikt in geval van 

intolerantie voor methotrexaat of wanneer 
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voortgezette behandeling met methotrexaat 

ongewenst is. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 14 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte 

van Crohn, bij volwassen patiënten die niet 

gereageerd hebben op een volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum, of die dergelijke 

behandelingen niet verdragen of bij wie hiertegen 

een contra-indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 15 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte 

van Crohn bij kinderen (vanaf 6 jaar) die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele behandeling waaronder primaire 

voedingstherapie en een corticosteroïde en/of een 

immunomodulator, of die dergelijke behandelingen 

niet verdragen of bij wie hiertegen een contra-

indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-18 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 16 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met ernstige axiale 

spondylartritis zonder röntgenologisch bewijs van 

spondylitis ankylopoetica (AS), maar met objectieve 

tekenen van ontsteking door verhoogde CRP en/of 

MRI, die een inadequate respons hebben gehad op, 

of die intolerant zijn voor, non-steroïde anti-

inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s). 

Verkorte indicatie: SpA-nr (CRP of MRI afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 17 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve en progressieve 

artritis psoriatica bij volwassen patiënten wanneer de 

respons op eerdere therapie met antireumatische 

geneesmiddelen ontoereikend is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 19 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van ernstige chronische plaque 

psoriasis bij kinderen en adolescenten vanaf 4 jaar 

die een ontoereikende respons hebben gehad op, of 
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niet geschikt zijn voor, topicale therapie en 

lichttherapieën. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch  (Volw. en Kind 4-18 

jaar) (therapieresistent of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 969 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet-infectieuze uveïtis 

intermediair, uveïtis posterior en panuveïtis bij 

volwassen patiënten die een ontoereikende respons 

hebben gehad op corticosteroïden, bij patiënten die 

minder corticosteroïden moeten gebruiken of voor 

wie een corticosteroïde behandeling niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: Niet-infectieuze uveïtis, intermediair, posterior of 

panuveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2641 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

patiënten met ontoereikende respons op een 

conventionele systemische HS-behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 796 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatory bowel disease bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 816 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Enthesitis gerelateerde artritis (=juveniele 

spondylitis ankylopoetica) voor kinderen < 6 jaar 

(geen leeftijdsondergrens) 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 
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Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1059 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Psoriasis bij kinderen < 4 jaar (geen 

leeftijdsondergrens). 

Verkorte indicatie: Psoriasis (Kind 0-4 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1060 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Juveniele artritis psoriatica. 

Verkorte indicatie: PsA (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1061 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Uveïtis: geen leeftijdsondergrens. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1062 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Polyarticulaire juveniele idiopathische 

artritis; < 2 jaar (geen leeftijdsondergrens). 

Verkorte indicatie: JIA-poly (Kind 0-2 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1063 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Overige autoinflammatoire aandoeningen 

die niet reageren op de conventionele therapie, 

waaronder juveniele sarcoïdose, Blau syndroom en 

Chronische Recidiverende Multifocale Osteomyelitis 

(CRMO)/Synovitis, Acne, Pustulose, Hyperostose en 

Ostitis (SAPHO): geen leeftijdsondergrens. 

Verkorte indicatie: Auto-inflammatoire ziekte (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

AMSIDINE INFVLST CONC 50MG/ML FL 1,5ML+SOLV 13,5ML 

 

Zindex nummer: 16303792 

ATC Code: L01XX01 

Werkzame stof: AMSACRINE 

Registratienummer: 9084 

Fabrikant: EUROCEPT PHARMACEUTICALS 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 36 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Acute niet-lymfatische leukemie die niet heeft 

gereageerd op andere behandelingen. 

Verkorte indicatie: AML, >=2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 807 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute myeloide leukemie (AML). 

Verkorte indicatie: AML (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1175 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij volwassenen ook acute-niet-lymfatische leukemie 

die wel heeft gereageerd op andere behandelingen. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ANAGRELIDE ACCORD CAPSULE 0,5MG 

 

Zindex nummer: 16736184 

ATC Code: L01XX35 

Werkzame stof: ANAGRELIDE 

Registratienummer: 120302 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 37 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De verlaging van het aantal trombocyten bij 

essentiële trombocytose (ET) patiënten met een 

verhoogd risico die hun bestaande therapie niet goed 

verdragen of bij wie het verhoogde aantal 

trombocyten door de bestaande therapie niet tot een 

aanvaardbaar niveau wordt teruggebracht. Een 

essentiële trombocytose patiënt met een verhoogd 

risico wordt gedefinieerd door één of meer van de 

volgende kenmerken:- > 60 jaar of- een 

trombocytentelling > 1000 x 10^9/l of- een 

voorgeschiedenis van trombohemorragische 

incidenten. 

Verkorte indicatie: ET (verhoogd risico) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 972 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: essentiele trombocytose. 

Verkorte indicatie: ET (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ANAGRELIDE SANDOZ CAPSULE 0,5MG 

 

Zindex nummer: 16636511 

ATC Code: L01XX35 
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Werkzame stof: ANAGRELIDE 

Registratienummer: 120313 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 37 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De verlaging van het aantal trombocyten bij 

essentiële trombocytose (ET) patiënten met een 

verhoogd risico die hun bestaande therapie niet goed 

verdragen of bij wie het verhoogde aantal 

trombocyten door de bestaande therapie niet tot een 

aanvaardbaar niveau wordt teruggebracht. Een 

essentiële trombocytose patiënt met een verhoogd 

risico wordt gedefinieerd door één of meer van de 

volgende kenmerken:- > 60 jaar of- een 

trombocytentelling > 1000 x 10^9/l of- een 

voorgeschiedenis van trombohemorragische 

incidenten. 

Verkorte indicatie: ET (verhoogd risico) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 972 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: essentiele trombocytose. 

Verkorte indicatie: ET (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ANAGRELIDE TEVA CAPSULE 0,5MG 

 

Zindex nummer: 16578821 

ATC Code: L01XX35 

Werkzame stof: ANAGRELIDE 

Registratienummer: 120307 

Fabrikant: PHARMACHEMIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 37 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De verlaging van het aantal trombocyten bij 

essentiële trombocytose (ET) patiënten met een 

verhoogd risico die hun bestaande therapie niet goed 

verdragen of bij wie het verhoogde aantal 

trombocyten door de bestaande therapie niet tot een 

aanvaardbaar niveau wordt teruggebracht. Een 

essentiële trombocytose patiënt met een verhoogd 

risico wordt gedefinieerd door één of meer van de 

volgende kenmerken:- > 60 jaar of- een 

trombocytentelling > 1000 x 10^9/l of- een 

voorgeschiedenis van trombohemorragische 

incidenten. 
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Verkorte indicatie: ET (verhoogd risico) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 972 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: essentiele trombocytose. 

Verkorte indicatie: ET (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ANIDULAFUNGINE TEVA INFPDR FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 16613937 

ATC Code: J02AX06 

Werkzame stof: ANIDULAFUNGINE 

Registratienummer: 120603 

Fabrikant: PHARMACHEMIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 39 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve candidiasis bij volwassen 

patiënten. 

Verkorte indicatie: Candidiasis, invasief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 677 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose in combinatie 

met voriconazol bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, combi met voriconazol (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 678 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten waarbij in verband met toxiciteit 

voriconazol gecontraindiceerd is of waarbij 

monotherapie met een (tri)azol in verband met de 

ernst van de infectie of vermoede of bewezen 

azolresistentie niet aangewezen is. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 824 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Invasieve candidiasis. 

Verkorte indicatie: Candidiasis, invasief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 
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Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ANTITROMBINE III INJPDR FL  500IE +SOLV 10ML+TOEBH 

 

Zindex nummer: 16140087 

ATC Code: B01AB02 

Werkzame stof: ANTITROMBINE III 

Registratienummer: 17433 

Fabrikant: SHIRE NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 574 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Profylaxe (tegen) en behandeling van trombo-

embolische complicaties bij een aangeboren of een 

verworven tekort aan antitrombine III. 

Verkorte indicatie: Aangeboren of verworven tekort antitrombine, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 
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Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ARZERRA INFVLST CONCENTRAAT 20MG/ML FLACON 50ML 

 

Zindex nummer: 15655598 

ATC Code: L01XC10 

Werkzame stof: OFATUMUMAB 

Registratienummer: EU/1/10/625/003 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 400 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van eerder onbehandelde CLL in 

combinatie met chloorambucil of bendamustine bij 

patiënten die voor deze aandoening niet eerder 

behandeld zijn en die niet in aanmerking komen voor 

een behandeling gebaseerd op fludarabine. 

Verkorte indicatie: CLL, 1e lijn, combi met chloorambucil of 

bendamustine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 401 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van chronische lymfatische leukemie 

(CLL) bij patiënten die refractair zijn voor fludarabine 

en alemtuzumab. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente CLL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1338 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met fludarabine en cyclofosfamide voor 

de behandeling van volwassen patiënten met recidief 

CLL. 

Verkorte indicatie: Recidief CLL, combi met fludarabine en 

cyclofosfamide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 922 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijns behandeling van chronische lymfatische 

leukemie (CLL) bij volwassenen in combinatie met 

chloorambucil bij patienten voor wie fludarabine-

combinatietherapie niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, combi met chloorambucil (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1434 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met idelalisib voor de behandeling van 

volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) die tenminste een eerdere 

behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, combi met idelalisib (Volw.) 
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Indicatienummer: 1435 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met idelalisib voor de behandeling van 

volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) als eerstelijnsbehandeling als 

voortzetting van de behandeling bij patiënten met 

17p-deletie of TP53-mutatie bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor andere therapieën. 

Verkorte indicatie: CLL, 17p-deletie of TP53-mutatie, 1e lijn, combi met 

idelalisib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ARZERRA INFVLST CONCENTRAAT 20MG/ML FLACON 5ML 

 

Zindex nummer: 15576418 

ATC Code: L01XC10 

Werkzame stof: OFATUMUMAB 

Registratienummer: EU/1/10/625/001 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 400 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van eerder onbehandelde CLL in 

combinatie met chloorambucil of bendamustine bij 

patiënten die voor deze aandoening niet eerder 

behandeld zijn en die niet in aanmerking komen voor 

een behandeling gebaseerd op fludarabine. 

Verkorte indicatie: CLL, 1e lijn, combi met chloorambucil of 

bendamustine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 401 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van chronische lymfatische leukemie 

(CLL) bij patiënten die refractair zijn voor fludarabine 

en alemtuzumab. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente CLL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1338 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met fludarabine en cyclofosfamide voor 

de behandeling van volwassen patiënten met recidief 

CLL. 

Verkorte indicatie: Recidief CLL, combi met fludarabine en 

cyclofosfamide (Volw.) 
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Indicatienummer: 922 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijns behandeling van chronische lymfatische 

leukemie (CLL) bij volwassenen in combinatie met 

chloorambucil bij patienten voor wie fludarabine-

combinatietherapie niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, combi met chloorambucil (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1434 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met idelalisib voor de behandeling van 

volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) die tenminste een eerdere 

behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, combi met idelalisib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1435 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met idelalisib voor de behandeling van 

volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) als eerstelijnsbehandeling als 

voortzetting van de behandeling bij patiënten met 

17p-deletie of TP53-mutatie bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor andere therapieën. 

Verkorte indicatie: CLL, 17p-deletie of TP53-mutatie, 1e lijn, combi met 

idelalisib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ATENATIV INFPDR FLACON  500IE + SOLV 10ML 

 

Zindex nummer: 16219767 

ATC Code: B01AB02 

Werkzame stof: ANTITROMBINE III 

Registratienummer: 17400 

Fabrikant: OCTAPHARMA BENELUX NV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 574 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Profylaxe (tegen) en behandeling van trombo-

embolische complicaties bij een aangeboren of een 

verworven tekort aan antitrombine III. 

Verkorte indicatie: Aangeboren of verworven tekort antitrombine, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 
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Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ATENATIV INFPDR FLACON 1000IE + SOLV 20ML 

 

Zindex nummer: 16219775 

ATC Code: B01AB02 

Werkzame stof: ANTITROMBINE III 

Registratienummer: 17400 

Fabrikant: OCTAPHARMA BENELUX NV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 574 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Profylaxe (tegen) en behandeling van trombo-

embolische complicaties bij een aangeboren of een 

verworven tekort aan antitrombine III. 

Verkorte indicatie: Aangeboren of verworven tekort antitrombine, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 
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(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ATRIANCE INFVLST 5MG/ML FLACON 50ML 

 

Zindex nummer: 15292290 

ATC Code: L01BB07 

Werkzame stof: NELARABINE 

Registratienummer: EU/1/07/403/001 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 393 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met T-cel acute 

lymfoblastische leukemie (T-ALL) en T-cel 

lymfoblastisch lymfoom (T-LBL) bij wie de 

behandeling niet is aangeslagen of die een terugval 

hebben na een voorafgaande behandeling met ten 

minste twee chemotherapiekuren. 

Verkorte indicatie: T-ALL pf TLBL, >= 3e lijn (Volw. en Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 
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Verkorte indicatie: Overig 

 

 

AVASTIN INFVLST CONC 25MG/ML FLACON  4ML 

 

Zindex nummer: 15023753 

ATC Code: L01XC07 

Werkzame stof: BEVACIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/04/300/001 

Fabrikant: ROCHE NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 54 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met interferon alfa-2a voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gevorderde en/of gemetastaseerde niercelkanker. 

Verkorte indicatie: RCC, adv of m, 1e lijn, combi met interferon alfa 2-a 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 55 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Toegevoegd aan platinumbevattende chemotherapie 

voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen 

patiënten met niet-reseceerbare, gevorderde, 

gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-kleincellige 

longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, LA of recidief, inoperabel, niet 

overwegend plaveiselcel, 1e lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 56 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met fluoropyrimidinebevattende 

chemotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colon- of 

rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, combi met capecitabine of 5-FU (Volw,) 

 

 

Indicatienummer: 57 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 58 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker bij wie behandeling 

met andere opties voor chemotherapie, waaronder 

taxanen of antracyclines, niet geschikt wordt geacht. 
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Patiënten die in de 12 voorafgaande maanden op 

taxanen- en antracycline-gebaseerde regimes in de 

adjuvante setting hebben ontvangen, dienen te 

worden uitgesloten van behandeling met dit middel in 

combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met capecitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 59 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en paclitaxel voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gevorderd (International Federation of Gynecology 

and Obstetrics (FIGO) stadia IIIB, IIIC en IV) 

epitheliaal ovarium-, tuba- of primair peritoneaal 

carcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, Adv, 1e lijn, 

combi met carboplatine en paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 60 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en gemcitabine of in 

combinatie met carboplatine en paclitaxel voor de 

behandeling van volwassen patiënten met een eerste 

recidief van platinum-sensitief epitheliaal ovarium-, 

tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die niet 

eerder zijn behandeld met bevacizumab of andere 

VEGF-inhibitoren of middelen die aan de VEGF-

receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 61 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel, topotecan, of 

gepegyleerd liposomaal doxorubicine voor de 

behandeling van volwassen patiënten met platinum-

resistent recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of 

primair peritoneaal carcinoom, die niet meer dan 

twee eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen 

en die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met paclitaxel, topotecan of PEG-

doxorubicine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 62 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel en cisplatine, of als 

alternatief paclitaxel en topotecan, bij patiënten die 

geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 
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Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, m of recidief, combi met 

paclitaxel en cisplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 626 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met erlotinib voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

niet-reseceerbare gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-plaveiselcel nietkleincellige 

longkanker met epidermale groeifactorreceptor 

(EGFR)-activerende mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

plaveiselcel, 1e lijn, combi met erlotinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 712 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij volwassen patiënten met bestralingsretinopathie 

die de visus beïnvloedt. 

Verkorte indicatie: Bestralingsretinopathie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 769 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In de zeer zeldzame situatie van neurofibromatose 

gerelateerde hersentumoren bij volwassenen 

(schwannomen/meningeomen) die bedreigend of 

symptomatisch zijn. 

Verkorte indicatie: Schwannoom of meningeoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 779 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hooggradige maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom, hooggradig (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 848 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Larynxpapiloom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Larynxpapiloom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 854 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne meningiomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Meningioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 864 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurofibromatose II bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurofibromatose II (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1049 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Kinderen: Refractory/relapsed Neuroblastoma. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief of therapieresistent (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1069 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: hooggradig glioom. 

Verkorte indicatie: Glioom, hooggradig (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1070 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: gemetastaseerd rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC, m (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1179 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Natte maculadegeneratie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: nLMD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1180 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van best bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: M. best (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1344 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van intra-oculaire neovascularisatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Intra-oculaire neovascularisatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1345 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van macula-oedeem bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Macula-oedeem (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1490 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel en carboplatine, of als 

alternatief paclitaxel en topotecan, bij patiënten die 

geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

paclitaxel en carboplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1512 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Radionecrose in het brein bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Radionecrose brein (Volw.) 
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Indicatienummer: 1531 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en paclitaxel voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten in 

redelijk tot goede conditie (PS 0-1),  met niet-

reseceerbare, gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) , 

anders dan met overheersend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, m, recidief of Adv, 1e lijn, combi 

met carboplatine en paclitaxel (PS 0-1) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en gemcitabine voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2687 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met atezolizumab, paclitaxel en 

carboplatine, voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Bij patiënten met EGFR-gemuteerd of ALK-positief 

NSCLC is dit middel, in combinatie met atezolizumab, 

paclitaxel en carboplatine, alleen geïndiceerd na falen 

van geschikte doelgerichte behandelingen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, niet plaveiselcel, 1e lijn, combi met 

atezolizumab, paclitaxel en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

AVASTIN INFVLST CONC 25MG/ML FLACON  4ML 

 

Zindex nummer: 16160576 

ATC Code: L01XC07 

Werkzame stof: BEVACIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/04/300/001 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 54 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met interferon alfa-2a voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gevorderde en/of gemetastaseerde niercelkanker. 

Verkorte indicatie: RCC, adv of m, 1e lijn, combi met interferon alfa 2-a 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 55 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Toegevoegd aan platinumbevattende chemotherapie 

voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen 

patiënten met niet-reseceerbare, gevorderde, 

gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-kleincellige 

longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, LA of recidief, inoperabel, niet 

overwegend plaveiselcel, 1e lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 56 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met fluoropyrimidinebevattende 

chemotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colon- of 

rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, combi met capecitabine of 5-FU (Volw,) 

 

 

Indicatienummer: 57 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 58 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker bij wie behandeling 

met andere opties voor chemotherapie, waaronder 

taxanen of antracyclines, niet geschikt wordt geacht. 

Patiënten die in de 12 voorafgaande maanden op 

taxanen- en antracycline-gebaseerde regimes in de 

adjuvante setting hebben ontvangen, dienen te 

worden uitgesloten van behandeling met dit middel in 

combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met capecitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 59 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en paclitaxel voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gevorderd (International Federation of Gynecology 
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and Obstetrics (FIGO) stadia IIIB, IIIC en IV) 

epitheliaal ovarium-, tuba- of primair peritoneaal 

carcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, Adv, 1e lijn, 

combi met carboplatine en paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 60 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en gemcitabine of in 

combinatie met carboplatine en paclitaxel voor de 

behandeling van volwassen patiënten met een eerste 

recidief van platinum-sensitief epitheliaal ovarium-, 

tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die niet 

eerder zijn behandeld met bevacizumab of andere 

VEGF-inhibitoren of middelen die aan de VEGF-

receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 61 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel, topotecan, of 

gepegyleerd liposomaal doxorubicine voor de 

behandeling van volwassen patiënten met platinum-

resistent recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of 

primair peritoneaal carcinoom, die niet meer dan 

twee eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen 

en die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met paclitaxel, topotecan of PEG-

doxorubicine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 62 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel en cisplatine, of als 

alternatief paclitaxel en topotecan, bij patiënten die 

geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, m of recidief, combi met 

paclitaxel en cisplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 626 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met erlotinib voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

niet-reseceerbare gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-plaveiselcel nietkleincellige 

longkanker met epidermale groeifactorreceptor 

(EGFR)-activerende mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 
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plaveiselcel, 1e lijn, combi met erlotinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 712 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij volwassen patiënten met bestralingsretinopathie 

die de visus beïnvloedt. 

Verkorte indicatie: Bestralingsretinopathie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 769 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In de zeer zeldzame situatie van neurofibromatose 

gerelateerde hersentumoren bij volwassenen 

(schwannomen/meningeomen) die bedreigend of 

symptomatisch zijn. 

Verkorte indicatie: Schwannoom of meningeoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 779 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hooggradige maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom, hooggradig (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 848 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Larynxpapiloom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Larynxpapiloom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 854 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne meningiomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Meningioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 864 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurofibromatose II bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurofibromatose II (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1049 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Refractory/relapsed Neuroblastoma. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief of therapieresistent (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1069 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: hooggradig glioom. 

Verkorte indicatie: Glioom, hooggradig (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1070 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Kinderen: gemetastaseerd rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC, m (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1179 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Natte maculadegeneratie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: nLMD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1180 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van best bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: M. best (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1344 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van intra-oculaire neovascularisatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Intra-oculaire neovascularisatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1345 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van macula-oedeem bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Macula-oedeem (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1490 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel en carboplatine, of als 

alternatief paclitaxel en topotecan, bij patiënten die 

geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

paclitaxel en carboplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1512 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Radionecrose in het brein bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Radionecrose brein (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1531 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en paclitaxel voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten in 

redelijk tot goede conditie (PS 0-1),  met niet-

reseceerbare, gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) , 

anders dan met overheersend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, m, recidief of Adv, 1e lijn, combi 

met carboplatine en paclitaxel (PS 0-1) (Volw.) 
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Indicatienummer: 2637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en gemcitabine voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2687 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met atezolizumab, paclitaxel en 

carboplatine, voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Bij patiënten met EGFR-gemuteerd of ALK-positief 

NSCLC is dit middel, in combinatie met atezolizumab, 

paclitaxel en carboplatine, alleen geïndiceerd na falen 

van geschikte doelgerichte behandelingen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, niet plaveiselcel, 1e lijn, combi met 

atezolizumab, paclitaxel en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

AVASTIN INFVLST CONC 25MG/ML FLACON  4ML 

 

Zindex nummer: 16260899 

ATC Code: L01XC07 

Werkzame stof: BEVACIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/04/300/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 54 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met interferon alfa-2a voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gevorderde en/of gemetastaseerde niercelkanker. 

Verkorte indicatie: RCC, adv of m, 1e lijn, combi met interferon alfa 2-a 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 55 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Toegevoegd aan platinumbevattende chemotherapie 

voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen 
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patiënten met niet-reseceerbare, gevorderde, 

gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-kleincellige 

longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, LA of recidief, inoperabel, niet 

overwegend plaveiselcel, 1e lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 56 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met fluoropyrimidinebevattende 

chemotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colon- of 

rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, combi met capecitabine of 5-FU (Volw,) 

 

 

Indicatienummer: 57 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 58 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker bij wie behandeling 

met andere opties voor chemotherapie, waaronder 

taxanen of antracyclines, niet geschikt wordt geacht. 

Patiënten die in de 12 voorafgaande maanden op 

taxanen- en antracycline-gebaseerde regimes in de 

adjuvante setting hebben ontvangen, dienen te 

worden uitgesloten van behandeling met dit middel in 

combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met capecitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 59 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en paclitaxel voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gevorderd (International Federation of Gynecology 

and Obstetrics (FIGO) stadia IIIB, IIIC en IV) 

epitheliaal ovarium-, tuba- of primair peritoneaal 

carcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, Adv, 1e lijn, 

combi met carboplatine en paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 60 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en gemcitabine of in 

combinatie met carboplatine en paclitaxel voor de 

behandeling van volwassen patiënten met een eerste 

recidief van platinum-sensitief epitheliaal ovarium-, 
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tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die niet 

eerder zijn behandeld met bevacizumab of andere 

VEGF-inhibitoren of middelen die aan de VEGF-

receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 61 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel, topotecan, of 

gepegyleerd liposomaal doxorubicine voor de 

behandeling van volwassen patiënten met platinum-

resistent recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of 

primair peritoneaal carcinoom, die niet meer dan 

twee eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen 

en die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met paclitaxel, topotecan of PEG-

doxorubicine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 62 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel en cisplatine, of als 

alternatief paclitaxel en topotecan, bij patiënten die 

geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, m of recidief, combi met 

paclitaxel en cisplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 626 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met erlotinib voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

niet-reseceerbare gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-plaveiselcel nietkleincellige 

longkanker met epidermale groeifactorreceptor 

(EGFR)-activerende mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

plaveiselcel, 1e lijn, combi met erlotinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 712 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij volwassen patiënten met bestralingsretinopathie 

die de visus beïnvloedt. 

Verkorte indicatie: Bestralingsretinopathie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 769 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In de zeer zeldzame situatie van neurofibromatose 
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gerelateerde hersentumoren bij volwassenen 

(schwannomen/meningeomen) die bedreigend of 

symptomatisch zijn. 

Verkorte indicatie: Schwannoom of meningeoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 779 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hooggradige maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom, hooggradig (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 848 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Larynxpapiloom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Larynxpapiloom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 854 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne meningiomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Meningioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 864 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurofibromatose II bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurofibromatose II (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1049 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Refractory/relapsed Neuroblastoma. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief of therapieresistent (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1069 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: hooggradig glioom. 

Verkorte indicatie: Glioom, hooggradig (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1070 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: gemetastaseerd rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC, m (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1179 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Natte maculadegeneratie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: nLMD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1180 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van best bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: M. best (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1344 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van intra-oculaire neovascularisatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Intra-oculaire neovascularisatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1345 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van macula-oedeem bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Macula-oedeem (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1490 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel en carboplatine, of als 

alternatief paclitaxel en topotecan, bij patiënten die 

geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

paclitaxel en carboplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1512 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Radionecrose in het brein bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Radionecrose brein (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1531 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en paclitaxel voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten in 

redelijk tot goede conditie (PS 0-1),  met niet-

reseceerbare, gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) , 

anders dan met overheersend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, m, recidief of Adv, 1e lijn, combi 

met carboplatine en paclitaxel (PS 0-1) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en gemcitabine voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

gemcitabine (Volw.) 
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Indicatienummer: 2687 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met atezolizumab, paclitaxel en 

carboplatine, voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Bij patiënten met EGFR-gemuteerd of ALK-positief 

NSCLC is dit middel, in combinatie met atezolizumab, 

paclitaxel en carboplatine, alleen geïndiceerd na falen 

van geschikte doelgerichte behandelingen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, niet plaveiselcel, 1e lijn, combi met 

atezolizumab, paclitaxel en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

AVASTIN INFVLST CONC 25MG/ML FLACON  4ML 

 

Zindex nummer: 16776631 

ATC Code: L01XC07 

Werkzame stof: BEVACIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/04/300/001 

Fabrikant: BMODESTO B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 54 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met interferon alfa-2a voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gevorderde en/of gemetastaseerde niercelkanker. 

Verkorte indicatie: RCC, adv of m, 1e lijn, combi met interferon alfa 2-a 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 55 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Toegevoegd aan platinumbevattende chemotherapie 

voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen 

patiënten met niet-reseceerbare, gevorderde, 

gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-kleincellige 

longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, LA of recidief, inoperabel, niet 

overwegend plaveiselcel, 1e lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 56 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met fluoropyrimidinebevattende 

chemotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colon- of 
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rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, combi met capecitabine of 5-FU (Volw,) 

 

 

Indicatienummer: 57 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 58 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker bij wie behandeling 

met andere opties voor chemotherapie, waaronder 

taxanen of antracyclines, niet geschikt wordt geacht. 

Patiënten die in de 12 voorafgaande maanden op 

taxanen- en antracycline-gebaseerde regimes in de 

adjuvante setting hebben ontvangen, dienen te 

worden uitgesloten van behandeling met dit middel in 

combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met capecitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 59 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en paclitaxel voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gevorderd (International Federation of Gynecology 

and Obstetrics (FIGO) stadia IIIB, IIIC en IV) 

epitheliaal ovarium-, tuba- of primair peritoneaal 

carcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, Adv, 1e lijn, 

combi met carboplatine en paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 60 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en gemcitabine of in 

combinatie met carboplatine en paclitaxel voor de 

behandeling van volwassen patiënten met een eerste 

recidief van platinum-sensitief epitheliaal ovarium-, 

tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die niet 

eerder zijn behandeld met bevacizumab of andere 

VEGF-inhibitoren of middelen die aan de VEGF-

receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 61 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel, topotecan, of 

gepegyleerd liposomaal doxorubicine voor de 

behandeling van volwassen patiënten met platinum-
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resistent recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of 

primair peritoneaal carcinoom, die niet meer dan 

twee eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen 

en die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met paclitaxel, topotecan of PEG-

doxorubicine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 62 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel en cisplatine, of als 

alternatief paclitaxel en topotecan, bij patiënten die 

geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, m of recidief, combi met 

paclitaxel en cisplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 626 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met erlotinib voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

niet-reseceerbare gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-plaveiselcel nietkleincellige 

longkanker met epidermale groeifactorreceptor 

(EGFR)-activerende mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

plaveiselcel, 1e lijn, combi met erlotinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 712 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij volwassen patiënten met bestralingsretinopathie 

die de visus beïnvloedt. 

Verkorte indicatie: Bestralingsretinopathie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 769 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In de zeer zeldzame situatie van neurofibromatose 

gerelateerde hersentumoren bij volwassenen 

(schwannomen/meningeomen) die bedreigend of 

symptomatisch zijn. 

Verkorte indicatie: Schwannoom of meningeoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 779 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hooggradige maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom, hooggradig (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 848 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Larynxpapiloom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Larynxpapiloom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 854 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne meningiomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Meningioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 864 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurofibromatose II bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurofibromatose II (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1049 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Refractory/relapsed Neuroblastoma. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief of therapieresistent (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1069 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: hooggradig glioom. 

Verkorte indicatie: Glioom, hooggradig (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1070 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: gemetastaseerd rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC, m (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1179 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Natte maculadegeneratie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: nLMD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1180 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van best bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: M. best (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1344 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van intra-oculaire neovascularisatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Intra-oculaire neovascularisatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1345 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van macula-oedeem bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Macula-oedeem (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1490 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel en carboplatine, of als 

alternatief paclitaxel en topotecan, bij patiënten die 

geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

paclitaxel en carboplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1512 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Radionecrose in het brein bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Radionecrose brein (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1531 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en paclitaxel voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten in 

redelijk tot goede conditie (PS 0-1),  met niet-

reseceerbare, gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) , 

anders dan met overheersend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, m, recidief of Adv, 1e lijn, combi 

met carboplatine en paclitaxel (PS 0-1) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en gemcitabine voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2687 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met atezolizumab, paclitaxel en 

carboplatine, voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Bij patiënten met EGFR-gemuteerd of ALK-positief 

NSCLC is dit middel, in combinatie met atezolizumab, 

paclitaxel en carboplatine, alleen geïndiceerd na falen 

van geschikte doelgerichte behandelingen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, niet plaveiselcel, 1e lijn, combi met 
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atezolizumab, paclitaxel en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

AVASTIN INFVLST CONC 25MG/ML FLACON 16ML 

 

Zindex nummer: 15023761 

ATC Code: L01XC07 

Werkzame stof: BEVACIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/04/300/002 

Fabrikant: ROCHE NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 54 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met interferon alfa-2a voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gevorderde en/of gemetastaseerde niercelkanker. 

Verkorte indicatie: RCC, adv of m, 1e lijn, combi met interferon alfa 2-a 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 55 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Toegevoegd aan platinumbevattende chemotherapie 

voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen 

patiënten met niet-reseceerbare, gevorderde, 

gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-kleincellige 

longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, LA of recidief, inoperabel, niet 

overwegend plaveiselcel, 1e lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 56 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met fluoropyrimidinebevattende 

chemotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colon- of 

rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, combi met capecitabine of 5-FU (Volw,) 

 

 

Indicatienummer: 57 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 58 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker bij wie behandeling 

met andere opties voor chemotherapie, waaronder 

taxanen of antracyclines, niet geschikt wordt geacht. 

Patiënten die in de 12 voorafgaande maanden op 

taxanen- en antracycline-gebaseerde regimes in de 

adjuvante setting hebben ontvangen, dienen te 

worden uitgesloten van behandeling met dit middel in 

combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met capecitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 59 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en paclitaxel voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gevorderd (International Federation of Gynecology 

and Obstetrics (FIGO) stadia IIIB, IIIC en IV) 

epitheliaal ovarium-, tuba- of primair peritoneaal 

carcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, Adv, 1e lijn, 

combi met carboplatine en paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 60 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en gemcitabine of in 

combinatie met carboplatine en paclitaxel voor de 

behandeling van volwassen patiënten met een eerste 

recidief van platinum-sensitief epitheliaal ovarium-, 

tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die niet 

eerder zijn behandeld met bevacizumab of andere 

VEGF-inhibitoren of middelen die aan de VEGF-

receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 61 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel, topotecan, of 

gepegyleerd liposomaal doxorubicine voor de 

behandeling van volwassen patiënten met platinum-

resistent recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of 

primair peritoneaal carcinoom, die niet meer dan 

twee eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen 

en die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met paclitaxel, topotecan of PEG-

doxorubicine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 62 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: In combinatie met paclitaxel en cisplatine, of als 

alternatief paclitaxel en topotecan, bij patiënten die 

geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, m of recidief, combi met 

paclitaxel en cisplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 626 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met erlotinib voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

niet-reseceerbare gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-plaveiselcel nietkleincellige 

longkanker met epidermale groeifactorreceptor 

(EGFR)-activerende mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

plaveiselcel, 1e lijn, combi met erlotinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 712 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij volwassen patiënten met bestralingsretinopathie 

die de visus beïnvloedt. 

Verkorte indicatie: Bestralingsretinopathie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 769 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In de zeer zeldzame situatie van neurofibromatose 

gerelateerde hersentumoren bij volwassenen 

(schwannomen/meningeomen) die bedreigend of 

symptomatisch zijn. 

Verkorte indicatie: Schwannoom of meningeoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 779 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hooggradige maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom, hooggradig (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 848 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Larynxpapiloom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Larynxpapiloom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 854 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne meningiomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Meningioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 864 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Neurofibromatose II bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurofibromatose II (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1049 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Refractory/relapsed Neuroblastoma. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief of therapieresistent (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1069 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: hooggradig glioom. 

Verkorte indicatie: Glioom, hooggradig (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1070 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: gemetastaseerd rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC, m (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1179 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Natte maculadegeneratie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: nLMD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1180 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van best bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: M. best (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1344 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van intra-oculaire neovascularisatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Intra-oculaire neovascularisatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1345 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van macula-oedeem bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Macula-oedeem (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1490 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel en carboplatine, of als 

alternatief paclitaxel en topotecan, bij patiënten die 

geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

paclitaxel en carboplatine of topotecan (Volw.) 
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Indicatienummer: 1512 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Radionecrose in het brein bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Radionecrose brein (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1531 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en paclitaxel voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten in 

redelijk tot goede conditie (PS 0-1),  met niet-

reseceerbare, gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) , 

anders dan met overheersend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, m, recidief of Adv, 1e lijn, combi 

met carboplatine en paclitaxel (PS 0-1) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en gemcitabine voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2687 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met atezolizumab, paclitaxel en 

carboplatine, voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Bij patiënten met EGFR-gemuteerd of ALK-positief 

NSCLC is dit middel, in combinatie met atezolizumab, 

paclitaxel en carboplatine, alleen geïndiceerd na falen 

van geschikte doelgerichte behandelingen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, niet plaveiselcel, 1e lijn, combi met 

atezolizumab, paclitaxel en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

AVASTIN INFVLST CONC 25MG/ML FLACON 16ML 

 

Zindex nummer: 15654184 
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ATC Code: L01XC07 

Werkzame stof: BEVACIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/04/300/002 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 54 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met interferon alfa-2a voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gevorderde en/of gemetastaseerde niercelkanker. 

Verkorte indicatie: RCC, adv of m, 1e lijn, combi met interferon alfa 2-a 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 55 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Toegevoegd aan platinumbevattende chemotherapie 

voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen 

patiënten met niet-reseceerbare, gevorderde, 

gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-kleincellige 

longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, LA of recidief, inoperabel, niet 

overwegend plaveiselcel, 1e lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 56 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met fluoropyrimidinebevattende 

chemotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colon- of 

rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, combi met capecitabine of 5-FU (Volw,) 

 

 

Indicatienummer: 57 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 58 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker bij wie behandeling 

met andere opties voor chemotherapie, waaronder 

taxanen of antracyclines, niet geschikt wordt geacht. 

Patiënten die in de 12 voorafgaande maanden op 

taxanen- en antracycline-gebaseerde regimes in de 

adjuvante setting hebben ontvangen, dienen te 

worden uitgesloten van behandeling met dit middel in 

combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met capecitabine (Volw.) 
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Indicatienummer: 59 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en paclitaxel voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gevorderd (International Federation of Gynecology 

and Obstetrics (FIGO) stadia IIIB, IIIC en IV) 

epitheliaal ovarium-, tuba- of primair peritoneaal 

carcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, Adv, 1e lijn, 

combi met carboplatine en paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 60 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en gemcitabine of in 

combinatie met carboplatine en paclitaxel voor de 

behandeling van volwassen patiënten met een eerste 

recidief van platinum-sensitief epitheliaal ovarium-, 

tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die niet 

eerder zijn behandeld met bevacizumab of andere 

VEGF-inhibitoren of middelen die aan de VEGF-

receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 61 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel, topotecan, of 

gepegyleerd liposomaal doxorubicine voor de 

behandeling van volwassen patiënten met platinum-

resistent recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of 

primair peritoneaal carcinoom, die niet meer dan 

twee eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen 

en die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met paclitaxel, topotecan of PEG-

doxorubicine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 62 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel en cisplatine, of als 

alternatief paclitaxel en topotecan, bij patiënten die 

geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, m of recidief, combi met 

paclitaxel en cisplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 626 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met erlotinib voor de 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 184 van 4271 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

niet-reseceerbare gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-plaveiselcel nietkleincellige 

longkanker met epidermale groeifactorreceptor 

(EGFR)-activerende mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

plaveiselcel, 1e lijn, combi met erlotinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 712 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij volwassen patiënten met bestralingsretinopathie 

die de visus beïnvloedt. 

Verkorte indicatie: Bestralingsretinopathie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 769 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In de zeer zeldzame situatie van neurofibromatose 

gerelateerde hersentumoren bij volwassenen 

(schwannomen/meningeomen) die bedreigend of 

symptomatisch zijn. 

Verkorte indicatie: Schwannoom of meningeoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 779 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hooggradige maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom, hooggradig (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 848 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Larynxpapiloom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Larynxpapiloom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 854 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne meningiomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Meningioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 864 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurofibromatose II bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurofibromatose II (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1049 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Refractory/relapsed Neuroblastoma. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief of therapieresistent (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1069 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Kinderen: hooggradig glioom. 

Verkorte indicatie: Glioom, hooggradig (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1070 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: gemetastaseerd rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC, m (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1179 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Natte maculadegeneratie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: nLMD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1180 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van best bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: M. best (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1344 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van intra-oculaire neovascularisatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Intra-oculaire neovascularisatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1345 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van macula-oedeem bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Macula-oedeem (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1490 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel en carboplatine, of als 

alternatief paclitaxel en topotecan, bij patiënten die 

geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

paclitaxel en carboplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1512 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Radionecrose in het brein bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Radionecrose brein (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1531 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en paclitaxel voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten in 

redelijk tot goede conditie (PS 0-1),  met niet-
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reseceerbare, gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) , 

anders dan met overheersend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, m, recidief of Adv, 1e lijn, combi 

met carboplatine en paclitaxel (PS 0-1) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en gemcitabine voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2687 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met atezolizumab, paclitaxel en 

carboplatine, voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Bij patiënten met EGFR-gemuteerd of ALK-positief 

NSCLC is dit middel, in combinatie met atezolizumab, 

paclitaxel en carboplatine, alleen geïndiceerd na falen 

van geschikte doelgerichte behandelingen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, niet plaveiselcel, 1e lijn, combi met 

atezolizumab, paclitaxel en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

AVASTIN INFVLST CONC 25MG/ML FLACON 16ML 

 

Zindex nummer: 16160584 

ATC Code: L01XC07 

Werkzame stof: BEVACIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/04/300/002 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 54 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met interferon alfa-2a voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gevorderde en/of gemetastaseerde niercelkanker. 

Verkorte indicatie: RCC, adv of m, 1e lijn, combi met interferon alfa 2-a 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 55 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Toegevoegd aan platinumbevattende chemotherapie 

voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen 

patiënten met niet-reseceerbare, gevorderde, 

gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-kleincellige 

longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, LA of recidief, inoperabel, niet 

overwegend plaveiselcel, 1e lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 56 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met fluoropyrimidinebevattende 

chemotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colon- of 

rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, combi met capecitabine of 5-FU (Volw,) 

 

 

Indicatienummer: 57 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 58 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker bij wie behandeling 

met andere opties voor chemotherapie, waaronder 

taxanen of antracyclines, niet geschikt wordt geacht. 

Patiënten die in de 12 voorafgaande maanden op 

taxanen- en antracycline-gebaseerde regimes in de 

adjuvante setting hebben ontvangen, dienen te 

worden uitgesloten van behandeling met dit middel in 

combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met capecitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 59 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en paclitaxel voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gevorderd (International Federation of Gynecology 

and Obstetrics (FIGO) stadia IIIB, IIIC en IV) 

epitheliaal ovarium-, tuba- of primair peritoneaal 

carcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, Adv, 1e lijn, 

combi met carboplatine en paclitaxel (Volw.) 
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Indicatienummer: 60 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en gemcitabine of in 

combinatie met carboplatine en paclitaxel voor de 

behandeling van volwassen patiënten met een eerste 

recidief van platinum-sensitief epitheliaal ovarium-, 

tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die niet 

eerder zijn behandeld met bevacizumab of andere 

VEGF-inhibitoren of middelen die aan de VEGF-

receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 61 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel, topotecan, of 

gepegyleerd liposomaal doxorubicine voor de 

behandeling van volwassen patiënten met platinum-

resistent recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of 

primair peritoneaal carcinoom, die niet meer dan 

twee eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen 

en die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met paclitaxel, topotecan of PEG-

doxorubicine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 62 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel en cisplatine, of als 

alternatief paclitaxel en topotecan, bij patiënten die 

geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, m of recidief, combi met 

paclitaxel en cisplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 626 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met erlotinib voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

niet-reseceerbare gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-plaveiselcel nietkleincellige 

longkanker met epidermale groeifactorreceptor 

(EGFR)-activerende mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

plaveiselcel, 1e lijn, combi met erlotinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 712 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij volwassen patiënten met bestralingsretinopathie 

die de visus beïnvloedt. 
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Verkorte indicatie: Bestralingsretinopathie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 769 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In de zeer zeldzame situatie van neurofibromatose 

gerelateerde hersentumoren bij volwassenen 

(schwannomen/meningeomen) die bedreigend of 

symptomatisch zijn. 

Verkorte indicatie: Schwannoom of meningeoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 779 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hooggradige maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom, hooggradig (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 848 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Larynxpapiloom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Larynxpapiloom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 854 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne meningiomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Meningioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 864 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurofibromatose II bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurofibromatose II (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1049 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Refractory/relapsed Neuroblastoma. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief of therapieresistent (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1069 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: hooggradig glioom. 

Verkorte indicatie: Glioom, hooggradig (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1070 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: gemetastaseerd rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC, m (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1179 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Natte maculadegeneratie bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: nLMD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1180 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van best bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: M. best (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1344 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van intra-oculaire neovascularisatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Intra-oculaire neovascularisatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1345 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van macula-oedeem bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Macula-oedeem (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1490 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel en carboplatine, of als 

alternatief paclitaxel en topotecan, bij patiënten die 

geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

paclitaxel en carboplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1512 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Radionecrose in het brein bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Radionecrose brein (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1531 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en paclitaxel voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten in 

redelijk tot goede conditie (PS 0-1),  met niet-

reseceerbare, gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) , 

anders dan met overheersend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, m, recidief of Adv, 1e lijn, combi 

met carboplatine en paclitaxel (PS 0-1) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en gemcitabine voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 
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niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2687 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met atezolizumab, paclitaxel en 

carboplatine, voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Bij patiënten met EGFR-gemuteerd of ALK-positief 

NSCLC is dit middel, in combinatie met atezolizumab, 

paclitaxel en carboplatine, alleen geïndiceerd na falen 

van geschikte doelgerichte behandelingen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, niet plaveiselcel, 1e lijn, combi met 

atezolizumab, paclitaxel en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

AVASTIN INFVLST CONC 25MG/ML FLACON 16ML 

 

Zindex nummer: 16175433 

ATC Code: L01XC07 

Werkzame stof: BEVACIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/04/300/002 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 54 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met interferon alfa-2a voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gevorderde en/of gemetastaseerde niercelkanker. 

Verkorte indicatie: RCC, adv of m, 1e lijn, combi met interferon alfa 2-a 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 55 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Toegevoegd aan platinumbevattende chemotherapie 

voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen 

patiënten met niet-reseceerbare, gevorderde, 

gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-kleincellige 

longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, LA of recidief, inoperabel, niet 

overwegend plaveiselcel, 1e lijn, combi (Volw.) 
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Indicatienummer: 56 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met fluoropyrimidinebevattende 

chemotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colon- of 

rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, combi met capecitabine of 5-FU (Volw,) 

 

 

Indicatienummer: 57 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 58 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker bij wie behandeling 

met andere opties voor chemotherapie, waaronder 

taxanen of antracyclines, niet geschikt wordt geacht. 

Patiënten die in de 12 voorafgaande maanden op 

taxanen- en antracycline-gebaseerde regimes in de 

adjuvante setting hebben ontvangen, dienen te 

worden uitgesloten van behandeling met dit middel in 

combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met capecitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 59 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en paclitaxel voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gevorderd (International Federation of Gynecology 

and Obstetrics (FIGO) stadia IIIB, IIIC en IV) 

epitheliaal ovarium-, tuba- of primair peritoneaal 

carcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, Adv, 1e lijn, 

combi met carboplatine en paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 60 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en gemcitabine of in 

combinatie met carboplatine en paclitaxel voor de 

behandeling van volwassen patiënten met een eerste 

recidief van platinum-sensitief epitheliaal ovarium-, 

tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die niet 

eerder zijn behandeld met bevacizumab of andere 

VEGF-inhibitoren of middelen die aan de VEGF-

receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi (Volw.) 
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Indicatienummer: 61 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel, topotecan, of 

gepegyleerd liposomaal doxorubicine voor de 

behandeling van volwassen patiënten met platinum-

resistent recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of 

primair peritoneaal carcinoom, die niet meer dan 

twee eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen 

en die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met paclitaxel, topotecan of PEG-

doxorubicine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 62 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel en cisplatine, of als 

alternatief paclitaxel en topotecan, bij patiënten die 

geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, m of recidief, combi met 

paclitaxel en cisplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 626 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met erlotinib voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

niet-reseceerbare gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-plaveiselcel nietkleincellige 

longkanker met epidermale groeifactorreceptor 

(EGFR)-activerende mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

plaveiselcel, 1e lijn, combi met erlotinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 712 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij volwassen patiënten met bestralingsretinopathie 

die de visus beïnvloedt. 

Verkorte indicatie: Bestralingsretinopathie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 769 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In de zeer zeldzame situatie van neurofibromatose 

gerelateerde hersentumoren bij volwassenen 

(schwannomen/meningeomen) die bedreigend of 

symptomatisch zijn. 

Verkorte indicatie: Schwannoom of meningeoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 779 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hooggradige maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom, hooggradig (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 848 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Larynxpapiloom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Larynxpapiloom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 854 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne meningiomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Meningioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 864 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurofibromatose II bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurofibromatose II (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1049 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Refractory/relapsed Neuroblastoma. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief of therapieresistent (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1069 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: hooggradig glioom. 

Verkorte indicatie: Glioom, hooggradig (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1070 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: gemetastaseerd rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC, m (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1179 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Natte maculadegeneratie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: nLMD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1180 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van best bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: M. best (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1344 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van intra-oculaire neovascularisatie bij 

volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Intra-oculaire neovascularisatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1345 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van macula-oedeem bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Macula-oedeem (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1490 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel en carboplatine, of als 

alternatief paclitaxel en topotecan, bij patiënten die 

geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

paclitaxel en carboplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1512 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Radionecrose in het brein bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Radionecrose brein (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1531 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en paclitaxel voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten in 

redelijk tot goede conditie (PS 0-1),  met niet-

reseceerbare, gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) , 

anders dan met overheersend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, m, recidief of Adv, 1e lijn, combi 

met carboplatine en paclitaxel (PS 0-1) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en gemcitabine voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2687 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met atezolizumab, paclitaxel en 

carboplatine, voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met gemetastaseerd niet-
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plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Bij patiënten met EGFR-gemuteerd of ALK-positief 

NSCLC is dit middel, in combinatie met atezolizumab, 

paclitaxel en carboplatine, alleen geïndiceerd na falen 

van geschikte doelgerichte behandelingen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, niet plaveiselcel, 1e lijn, combi met 

atezolizumab, paclitaxel en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

AVASTIN INFVLST CONC 25MG/ML FLACON 16ML 

 

Zindex nummer: 16181255 

ATC Code: L01XC07 

Werkzame stof: BEVACIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/04/300/002 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 54 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met interferon alfa-2a voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gevorderde en/of gemetastaseerde niercelkanker. 

Verkorte indicatie: RCC, adv of m, 1e lijn, combi met interferon alfa 2-a 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 55 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Toegevoegd aan platinumbevattende chemotherapie 

voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen 

patiënten met niet-reseceerbare, gevorderde, 

gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-kleincellige 

longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, LA of recidief, inoperabel, niet 

overwegend plaveiselcel, 1e lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 56 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met fluoropyrimidinebevattende 

chemotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colon- of 

rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, combi met capecitabine of 5-FU (Volw,) 

 

 

Indicatienummer: 57 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de 
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eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 58 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker bij wie behandeling 

met andere opties voor chemotherapie, waaronder 

taxanen of antracyclines, niet geschikt wordt geacht. 

Patiënten die in de 12 voorafgaande maanden op 

taxanen- en antracycline-gebaseerde regimes in de 

adjuvante setting hebben ontvangen, dienen te 

worden uitgesloten van behandeling met dit middel in 

combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met capecitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 59 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en paclitaxel voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gevorderd (International Federation of Gynecology 

and Obstetrics (FIGO) stadia IIIB, IIIC en IV) 

epitheliaal ovarium-, tuba- of primair peritoneaal 

carcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, Adv, 1e lijn, 

combi met carboplatine en paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 60 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en gemcitabine of in 

combinatie met carboplatine en paclitaxel voor de 

behandeling van volwassen patiënten met een eerste 

recidief van platinum-sensitief epitheliaal ovarium-, 

tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die niet 

eerder zijn behandeld met bevacizumab of andere 

VEGF-inhibitoren of middelen die aan de VEGF-

receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 61 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel, topotecan, of 

gepegyleerd liposomaal doxorubicine voor de 

behandeling van volwassen patiënten met platinum-

resistent recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of 

primair peritoneaal carcinoom, die niet meer dan 

twee eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen 

en die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-
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resistent, combi met paclitaxel, topotecan of PEG-

doxorubicine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 62 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel en cisplatine, of als 

alternatief paclitaxel en topotecan, bij patiënten die 

geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, m of recidief, combi met 

paclitaxel en cisplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 626 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met erlotinib voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

niet-reseceerbare gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-plaveiselcel nietkleincellige 

longkanker met epidermale groeifactorreceptor 

(EGFR)-activerende mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

plaveiselcel, 1e lijn, combi met erlotinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 712 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij volwassen patiënten met bestralingsretinopathie 

die de visus beïnvloedt. 

Verkorte indicatie: Bestralingsretinopathie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 769 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In de zeer zeldzame situatie van neurofibromatose 

gerelateerde hersentumoren bij volwassenen 

(schwannomen/meningeomen) die bedreigend of 

symptomatisch zijn. 

Verkorte indicatie: Schwannoom of meningeoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 779 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hooggradige maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom, hooggradig (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 848 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Larynxpapiloom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Larynxpapiloom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 854 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Maligne meningiomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Meningioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 864 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurofibromatose II bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurofibromatose II (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1049 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Refractory/relapsed Neuroblastoma. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief of therapieresistent (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1069 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: hooggradig glioom. 

Verkorte indicatie: Glioom, hooggradig (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1070 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: gemetastaseerd rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC, m (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1179 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Natte maculadegeneratie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: nLMD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1180 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van best bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: M. best (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1344 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van intra-oculaire neovascularisatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Intra-oculaire neovascularisatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1345 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van macula-oedeem bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Macula-oedeem (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1490 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel en carboplatine, of als 

alternatief paclitaxel en topotecan, bij patiënten die 
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geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

paclitaxel en carboplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1512 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Radionecrose in het brein bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Radionecrose brein (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1531 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en paclitaxel voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten in 

redelijk tot goede conditie (PS 0-1),  met niet-

reseceerbare, gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) , 

anders dan met overheersend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, m, recidief of Adv, 1e lijn, combi 

met carboplatine en paclitaxel (PS 0-1) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en gemcitabine voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2687 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met atezolizumab, paclitaxel en 

carboplatine, voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Bij patiënten met EGFR-gemuteerd of ALK-positief 

NSCLC is dit middel, in combinatie met atezolizumab, 

paclitaxel en carboplatine, alleen geïndiceerd na falen 

van geschikte doelgerichte behandelingen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, niet plaveiselcel, 1e lijn, combi met 

atezolizumab, paclitaxel en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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AVASTIN INFVLST CONC 25MG/ML FLACON 16ML 

 

Zindex nummer: 16770862 

ATC Code: L01XC07 

Werkzame stof: BEVACIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/04/300/002 

Fabrikant: BMODESTO B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 54 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met interferon alfa-2a voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gevorderde en/of gemetastaseerde niercelkanker. 

Verkorte indicatie: RCC, adv of m, 1e lijn, combi met interferon alfa 2-a 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 55 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Toegevoegd aan platinumbevattende chemotherapie 

voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen 

patiënten met niet-reseceerbare, gevorderde, 

gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-kleincellige 

longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, LA of recidief, inoperabel, niet 

overwegend plaveiselcel, 1e lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 56 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met fluoropyrimidinebevattende 

chemotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colon- of 

rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, combi met capecitabine of 5-FU (Volw,) 

 

 

Indicatienummer: 57 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 58 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker bij wie behandeling 

met andere opties voor chemotherapie, waaronder 

taxanen of antracyclines, niet geschikt wordt geacht. 

Patiënten die in de 12 voorafgaande maanden op 
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taxanen- en antracycline-gebaseerde regimes in de 

adjuvante setting hebben ontvangen, dienen te 

worden uitgesloten van behandeling met dit middel in 

combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met capecitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 59 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en paclitaxel voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gevorderd (International Federation of Gynecology 

and Obstetrics (FIGO) stadia IIIB, IIIC en IV) 

epitheliaal ovarium-, tuba- of primair peritoneaal 

carcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, Adv, 1e lijn, 

combi met carboplatine en paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 60 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en gemcitabine of in 

combinatie met carboplatine en paclitaxel voor de 

behandeling van volwassen patiënten met een eerste 

recidief van platinum-sensitief epitheliaal ovarium-, 

tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die niet 

eerder zijn behandeld met bevacizumab of andere 

VEGF-inhibitoren of middelen die aan de VEGF-

receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 61 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel, topotecan, of 

gepegyleerd liposomaal doxorubicine voor de 

behandeling van volwassen patiënten met platinum-

resistent recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of 

primair peritoneaal carcinoom, die niet meer dan 

twee eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen 

en die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met paclitaxel, topotecan of PEG-

doxorubicine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 62 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel en cisplatine, of als 

alternatief paclitaxel en topotecan, bij patiënten die 

geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, m of recidief, combi met 
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paclitaxel en cisplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 626 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met erlotinib voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

niet-reseceerbare gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-plaveiselcel nietkleincellige 

longkanker met epidermale groeifactorreceptor 

(EGFR)-activerende mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

plaveiselcel, 1e lijn, combi met erlotinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 712 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij volwassen patiënten met bestralingsretinopathie 

die de visus beïnvloedt. 

Verkorte indicatie: Bestralingsretinopathie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 769 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In de zeer zeldzame situatie van neurofibromatose 

gerelateerde hersentumoren bij volwassenen 

(schwannomen/meningeomen) die bedreigend of 

symptomatisch zijn. 

Verkorte indicatie: Schwannoom of meningeoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 779 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hooggradige maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom, hooggradig (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 848 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Larynxpapiloom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Larynxpapiloom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 854 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne meningiomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Meningioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 864 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurofibromatose II bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurofibromatose II (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1049 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Refractory/relapsed Neuroblastoma. 
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Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief of therapieresistent (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1069 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: hooggradig glioom. 

Verkorte indicatie: Glioom, hooggradig (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1070 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: gemetastaseerd rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC, m (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1179 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Natte maculadegeneratie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: nLMD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1180 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van best bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: M. best (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1344 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van intra-oculaire neovascularisatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Intra-oculaire neovascularisatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1345 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van macula-oedeem bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Macula-oedeem (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1490 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel en carboplatine, of als 

alternatief paclitaxel en topotecan, bij patiënten die 

geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

paclitaxel en carboplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1512 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Radionecrose in het brein bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Radionecrose brein (Volw.) 
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Indicatienummer: 1531 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en paclitaxel voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten in 

redelijk tot goede conditie (PS 0-1),  met niet-

reseceerbare, gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) , 

anders dan met overheersend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, m, recidief of Adv, 1e lijn, combi 

met carboplatine en paclitaxel (PS 0-1) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en gemcitabine voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2687 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met atezolizumab, paclitaxel en 

carboplatine, voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Bij patiënten met EGFR-gemuteerd of ALK-positief 

NSCLC is dit middel, in combinatie met atezolizumab, 

paclitaxel en carboplatine, alleen geïndiceerd na falen 

van geschikte doelgerichte behandelingen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, niet plaveiselcel, 1e lijn, combi met 

atezolizumab, paclitaxel en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BAVENCIO INFVLST CONC 20MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 16536940 

ATC Code: L01XC31 

Werkzame stof: AVELUMAB 

Registratienummer: EU/1/17/1214/001 

Fabrikant: MERCK BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1526 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd merkelcelcarcinoom 

(MCC). 

Verkorte indicatie: MCC, m, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BELUSTINE CAPSULE 40MG 

 

Zindex nummer: 15108430 

ATC Code: L01AD02 

Werkzame stof: LOMUSTINE 

Registratienummer: 7439 

Fabrikant: KYOWA KIRIN PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 347 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van primaire en gemetastaseerde 

hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Herstentumor, primair of m 

 

 

Indicatienummer: 348 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van epidermale bronchopulmonaire 

carcinomen en kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: Epidermale bronchopulmonair carcinoom of SCLC 

 

 

Indicatienummer: 349 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van Hodgkin en non-Hodgkin lymfomen. 

Verkorte indicatie: HL of NHL 

 

 

Indicatienummer: 350 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van myelomen. 

Verkorte indicatie: Myeloom 

 

 

Indicatienummer: 351 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van kwaadaardige melanomen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, kwaadaardig 

 

 

Indicatienummer: 779 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hooggradige maligne gliomen bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Glioom, hooggradig (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 790 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met procarbazine en vincristine bij de 

behandeling van 1P/19q co-deletie anaplastisch 

oligodendroom bij volwassenen na radiotherapie. 

Verkorte indicatie: Oligodendroom, anaplastisch, 1P/19q co-deletie,  na 

RT, combi met vincristine en procarbazine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1010 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: hersentumoren (PNET, 

oligodendroglioom). 

Verkorte indicatie: PNET of oligodendroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BEMFOLA  75 INJVLST 600IE/ML PEN 0,125ML 

 

Zindex nummer: 16027213 

ATC Code: G03GA05 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (ALFA) 

Registratienummer: EU/1/13/909/001 

Fabrikant: GEDEON RICHTER BENELUX 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 254 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (inclusief 

polycysteus-ovariumsyndroom, PCOS ) bij vrouwen 

die niet reageerden op behandeling met 

clomifeencitraat. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 255 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Stimulering van 

multifolliculaire ontwikkeling bij vrouwen die 

superovulatie ondergaan ten behoeve van 

conceptiehulptechnieken (ART) zoals in vitro 

fertilisatie (IVF), ´gamete intra-fallopian transfer´ 

(GIFT) en ́ zygote intra-fallopian transfer´ (ZIFT). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 256 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 208 van 4271 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: In combinatie met een 

luteïniserend hormoonpreparaat (LH) voor de 

stimulatie van follikelgroei bij vrouwen met een 

ernstige LH- en FSH-deficiëntie. In klinische 

onderzoeken werden deze omschreven met een 

endogene serum LH spiegel < 1,2 I.E./l. 

Verkorte indicatie: Anovulatie door hypothalame/hypofysaire stoornis 

(WHO klasse 1) (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 257 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: In combinatie met chorion 

gonadotropine (hCG) therapie voor het stimuleren 

van de spermatogenese bij mannen lijdende aan 

congenitaal of verworven hypogonadotroop 

hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BEMFOLA 150 INJVLST 600IE/ML PEN 0,25ML 

 

Zindex nummer: 16027221 

ATC Code: G03GA05 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (ALFA) 

Registratienummer: EU/1/13/909/002 

Fabrikant: GEDEON RICHTER BENELUX 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 254 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (inclusief 

polycysteus-ovariumsyndroom, PCOS ) bij vrouwen 

die niet reageerden op behandeling met 

clomifeencitraat. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 255 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Stimulering van 

multifolliculaire ontwikkeling bij vrouwen die 

superovulatie ondergaan ten behoeve van 
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conceptiehulptechnieken (ART) zoals in vitro 

fertilisatie (IVF), ´gamete intra-fallopian transfer´ 

(GIFT) en ́ zygote intra-fallopian transfer´ (ZIFT). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 256 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: In combinatie met een 

luteïniserend hormoonpreparaat (LH) voor de 

stimulatie van follikelgroei bij vrouwen met een 

ernstige LH- en FSH-deficiëntie. In klinische 

onderzoeken werden deze omschreven met een 

endogene serum LH spiegel < 1,2 I.E./l. 

Verkorte indicatie: Anovulatie door hypothalame/hypofysaire stoornis 

(WHO klasse 1) (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 257 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: In combinatie met chorion 

gonadotropine (hCG) therapie voor het stimuleren 

van de spermatogenese bij mannen lijdende aan 

congenitaal of verworven hypogonadotroop 

hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BEMFOLA 225 INJVLST 600IE/ML PEN 0,375ML 

 

Zindex nummer: 16027248 

ATC Code: G03GA05 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (ALFA) 

Registratienummer: EU/1/13/909/003 

Fabrikant: GEDEON RICHTER BENELUX 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 254 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (inclusief 

polycysteus-ovariumsyndroom, PCOS ) bij vrouwen 

die niet reageerden op behandeling met 

clomifeencitraat. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 
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(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 255 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Stimulering van 

multifolliculaire ontwikkeling bij vrouwen die 

superovulatie ondergaan ten behoeve van 

conceptiehulptechnieken (ART) zoals in vitro 

fertilisatie (IVF), ´gamete intra-fallopian transfer´ 

(GIFT) en ́ zygote intra-fallopian transfer´ (ZIFT). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 256 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: In combinatie met een 

luteïniserend hormoonpreparaat (LH) voor de 

stimulatie van follikelgroei bij vrouwen met een 

ernstige LH- en FSH-deficiëntie. In klinische 

onderzoeken werden deze omschreven met een 

endogene serum LH spiegel < 1,2 I.E./l. 

Verkorte indicatie: Anovulatie door hypothalame/hypofysaire stoornis 

(WHO klasse 1) (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 257 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: In combinatie met chorion 

gonadotropine (hCG) therapie voor het stimuleren 

van de spermatogenese bij mannen lijdende aan 

congenitaal of verworven hypogonadotroop 

hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BEMFOLA 300 INJVLST 600IE/ML PEN 0,5ML 

 

Zindex nummer: 16027256 

ATC Code: G03GA05 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (ALFA) 

Registratienummer: EU/1/13/909/004 

Fabrikant: GEDEON RICHTER BENELUX 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 254 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (inclusief 

polycysteus-ovariumsyndroom, PCOS ) bij vrouwen 

die niet reageerden op behandeling met 

clomifeencitraat. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 255 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Stimulering van 

multifolliculaire ontwikkeling bij vrouwen die 

superovulatie ondergaan ten behoeve van 

conceptiehulptechnieken (ART) zoals in vitro 

fertilisatie (IVF), ´gamete intra-fallopian transfer´ 

(GIFT) en ́ zygote intra-fallopian transfer´ (ZIFT). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 256 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: In combinatie met een 

luteïniserend hormoonpreparaat (LH) voor de 

stimulatie van follikelgroei bij vrouwen met een 

ernstige LH- en FSH-deficiëntie. In klinische 

onderzoeken werden deze omschreven met een 

endogene serum LH spiegel < 1,2 I.E./l. 

Verkorte indicatie: Anovulatie door hypothalame/hypofysaire stoornis 

(WHO klasse 1) (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 257 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: In combinatie met chorion 

gonadotropine (hCG) therapie voor het stimuleren 

van de spermatogenese bij mannen lijdende aan 

congenitaal of verworven hypogonadotroop 

hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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BENDAMUSTINE ACCORD INFPDR FLACON  25MG 

 

Zindex nummer: 16219503 

ATC Code: L01AA09 

Werkzame stof: BENDAMUSTINE 

Registratienummer: 117843 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 51 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Indolente non-Hodgkin-lymfomen als monotherapie 

bij patiënten die progressie vertoonden gedurende of 

binnen 6 maanden na behandeling met rituximab of 

een rituximab bevattend schema. 

Verkorte indicatie: Indolent NHL, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 52 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van chronische lymfatische 

leukemie (Binet stadium B of C) bij patiënten voor 

wie fludarabine-combinatietherapie niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL, Binet stadium B of C, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 53 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van multipel myeloom (Durie-

Salmon stadium II met progressie of stadium III) in 

combinatie met prednison voor patiënten ouder dan 

65 jaar die niet in aanmerking komen voor een 

autologe stamceltransplantatie en die tijdens de 

diagnose een klinische neuropathie hebben die een 

thalidomide of bortezomib bevattende behandeling 

verhinderen. 

Verkorte indicatie: MM, Durie-Salmon stadium II, niet in aanmerking 

voor HSCT, 1e lijn (Volw. > 65 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 685 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bendamustine alleen of in combinatie met 

monoklonale antistof voor recidief maligne lymfomen 

(Hodgkin lymfoom) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 686 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bendamustine alleen of in combinatie met 

monoklonale antistof voor recidief maligne lymfomen 

(Non-Hodgkin lymfoom (NHL), waaronder ook M 

Waldenström) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL of WM, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 921 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijns behandeling van chronische lymfatische 

leukemie (CLL) bij volwassen patienten voor wie 

fludarabine-combinatietherapie niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1370 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van folliculair NHL bij volwassenen 

(1e lijn). 

Verkorte indicatie: Folliculair NHL, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1439 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met obinutuzumab gevolgd door een 

obinutuzumab onderhoudsbehandeling voor de 

behandeling van patiënten met folliculair lymfoom 

(FL) die niet reageerden of progressie vertoonden 

tijdens of tot 6 maanden na rituximab of een 

rituximab-bevattende behandeling. 

Verkorte indicatie: LF, >= 2de lijn, combi met obinutuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1440 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van eerder onbehandelde CLL in 

combinatie met ofatumumab bij patiënten die voor 

deze aandoening niet eerder behandeld zijn en die 

niet in aanmerking komen voor een behandeling 

gebaseerd op fludarabine. 

Verkorte indicatie: CLL, 1e lijn, combi met ofatumumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BENDAMUSTINE ACCORD INFPDR FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 16219481 

ATC Code: L01AA09 

Werkzame stof: BENDAMUSTINE 

Registratienummer: 117843 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 51 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Indolente non-Hodgkin-lymfomen als monotherapie 

bij patiënten die progressie vertoonden gedurende of 

binnen 6 maanden na behandeling met rituximab of 

een rituximab bevattend schema. 

Verkorte indicatie: Indolent NHL, >= 2de lijn, mono (Volw.) 
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Indicatienummer: 52 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van chronische lymfatische 

leukemie (Binet stadium B of C) bij patiënten voor 

wie fludarabine-combinatietherapie niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL, Binet stadium B of C, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 53 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van multipel myeloom (Durie-

Salmon stadium II met progressie of stadium III) in 

combinatie met prednison voor patiënten ouder dan 

65 jaar die niet in aanmerking komen voor een 

autologe stamceltransplantatie en die tijdens de 

diagnose een klinische neuropathie hebben die een 

thalidomide of bortezomib bevattende behandeling 

verhinderen. 

Verkorte indicatie: MM, Durie-Salmon stadium II, niet in aanmerking 

voor HSCT, 1e lijn (Volw. > 65 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 685 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bendamustine alleen of in combinatie met 

monoklonale antistof voor recidief maligne lymfomen 

(Hodgkin lymfoom) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 686 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bendamustine alleen of in combinatie met 

monoklonale antistof voor recidief maligne lymfomen 

(Non-Hodgkin lymfoom (NHL), waaronder ook M 

Waldenström) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL of WM, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 921 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijns behandeling van chronische lymfatische 

leukemie (CLL) bij volwassen patienten voor wie 

fludarabine-combinatietherapie niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1370 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van folliculair NHL bij volwassenen 

(1e lijn). 

Verkorte indicatie: Folliculair NHL, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1439 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: In combinatie met obinutuzumab gevolgd door een 

obinutuzumab onderhoudsbehandeling voor de 

behandeling van patiënten met folliculair lymfoom 

(FL) die niet reageerden of progressie vertoonden 

tijdens of tot 6 maanden na rituximab of een 

rituximab-bevattende behandeling. 

Verkorte indicatie: LF, >= 2de lijn, combi met obinutuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1440 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van eerder onbehandelde CLL in 

combinatie met ofatumumab bij patiënten die voor 

deze aandoening niet eerder behandeld zijn en die 

niet in aanmerking komen voor een behandeling 

gebaseerd op fludarabine. 

Verkorte indicatie: CLL, 1e lijn, combi met ofatumumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BENDAMUSTINE HCL MYLAN INFPDR FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 16520955 

ATC Code: L01AA09 

Werkzame stof: BENDAMUSTINE 

Registratienummer: 118403 

Fabrikant: MYLAN B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 51 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Indolente non-Hodgkin-lymfomen als monotherapie 

bij patiënten die progressie vertoonden gedurende of 

binnen 6 maanden na behandeling met rituximab of 

een rituximab bevattend schema. 

Verkorte indicatie: Indolent NHL, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 52 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van chronische lymfatische 

leukemie (Binet stadium B of C) bij patiënten voor 

wie fludarabine-combinatietherapie niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL, Binet stadium B of C, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 53 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van multipel myeloom (Durie-

Salmon stadium II met progressie of stadium III) in 

combinatie met prednison voor patiënten ouder dan 

65 jaar die niet in aanmerking komen voor een 
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autologe stamceltransplantatie en die tijdens de 

diagnose een klinische neuropathie hebben die een 

thalidomide of bortezomib bevattende behandeling 

verhinderen. 

Verkorte indicatie: MM, Durie-Salmon stadium II, niet in aanmerking 

voor HSCT, 1e lijn (Volw. > 65 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 685 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bendamustine alleen of in combinatie met 

monoklonale antistof voor recidief maligne lymfomen 

(Hodgkin lymfoom) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 686 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bendamustine alleen of in combinatie met 

monoklonale antistof voor recidief maligne lymfomen 

(Non-Hodgkin lymfoom (NHL), waaronder ook M 

Waldenström) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL of WM, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 921 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijns behandeling van chronische lymfatische 

leukemie (CLL) bij volwassen patienten voor wie 

fludarabine-combinatietherapie niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1370 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van folliculair NHL bij volwassenen 

(1e lijn). 

Verkorte indicatie: Folliculair NHL, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1439 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met obinutuzumab gevolgd door een 

obinutuzumab onderhoudsbehandeling voor de 

behandeling van patiënten met folliculair lymfoom 

(FL) die niet reageerden of progressie vertoonden 

tijdens of tot 6 maanden na rituximab of een 

rituximab-bevattende behandeling. 

Verkorte indicatie: LF, >= 2de lijn, combi met obinutuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1440 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van eerder onbehandelde CLL in 

combinatie met ofatumumab bij patiënten die voor 

deze aandoening niet eerder behandeld zijn en die 

niet in aanmerking komen voor een behandeling 

gebaseerd op fludarabine. 
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Verkorte indicatie: CLL, 1e lijn, combi met ofatumumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BENDAMUSTINE HCL MYLAN INFPDR FLACON 25MG 

 

Zindex nummer: 16520947 

ATC Code: L01AA09 

Werkzame stof: BENDAMUSTINE 

Registratienummer: 118403 

Fabrikant: MYLAN B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 51 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Indolente non-Hodgkin-lymfomen als monotherapie 

bij patiënten die progressie vertoonden gedurende of 

binnen 6 maanden na behandeling met rituximab of 

een rituximab bevattend schema. 

Verkorte indicatie: Indolent NHL, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 52 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van chronische lymfatische 

leukemie (Binet stadium B of C) bij patiënten voor 

wie fludarabine-combinatietherapie niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL, Binet stadium B of C, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 53 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van multipel myeloom (Durie-

Salmon stadium II met progressie of stadium III) in 

combinatie met prednison voor patiënten ouder dan 

65 jaar die niet in aanmerking komen voor een 

autologe stamceltransplantatie en die tijdens de 

diagnose een klinische neuropathie hebben die een 

thalidomide of bortezomib bevattende behandeling 

verhinderen. 

Verkorte indicatie: MM, Durie-Salmon stadium II, niet in aanmerking 

voor HSCT, 1e lijn (Volw. > 65 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 685 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bendamustine alleen of in combinatie met 

monoklonale antistof voor recidief maligne lymfomen 

(Hodgkin lymfoom) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL, mono of combi (Volw.) 
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Indicatienummer: 686 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bendamustine alleen of in combinatie met 

monoklonale antistof voor recidief maligne lymfomen 

(Non-Hodgkin lymfoom (NHL), waaronder ook M 

Waldenström) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL of WM, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 921 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijns behandeling van chronische lymfatische 

leukemie (CLL) bij volwassen patienten voor wie 

fludarabine-combinatietherapie niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1370 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van folliculair NHL bij volwassenen 

(1e lijn). 

Verkorte indicatie: Folliculair NHL, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1439 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met obinutuzumab gevolgd door een 

obinutuzumab onderhoudsbehandeling voor de 

behandeling van patiënten met folliculair lymfoom 

(FL) die niet reageerden of progressie vertoonden 

tijdens of tot 6 maanden na rituximab of een 

rituximab-bevattende behandeling. 

Verkorte indicatie: LF, >= 2de lijn, combi met obinutuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1440 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van eerder onbehandelde CLL in 

combinatie met ofatumumab bij patiënten die voor 

deze aandoening niet eerder behandeld zijn en die 

niet in aanmerking komen voor een behandeling 

gebaseerd op fludarabine. 

Verkorte indicatie: CLL, 1e lijn, combi met ofatumumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BENDAMUSTINE HCL TEVA INFPDR FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 16375416 

ATC Code: L01AA09 

Werkzame stof: BENDAMUSTINE 

Registratienummer: 123357 
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Fabrikant: PHARMACHEMIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 51 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Indolente non-Hodgkin-lymfomen als monotherapie 

bij patiënten die progressie vertoonden gedurende of 

binnen 6 maanden na behandeling met rituximab of 

een rituximab bevattend schema. 

Verkorte indicatie: Indolent NHL, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 52 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van chronische lymfatische 

leukemie (Binet stadium B of C) bij patiënten voor 

wie fludarabine-combinatietherapie niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL, Binet stadium B of C, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 53 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van multipel myeloom (Durie-

Salmon stadium II met progressie of stadium III) in 

combinatie met prednison voor patiënten ouder dan 

65 jaar die niet in aanmerking komen voor een 

autologe stamceltransplantatie en die tijdens de 

diagnose een klinische neuropathie hebben die een 

thalidomide of bortezomib bevattende behandeling 

verhinderen. 

Verkorte indicatie: MM, Durie-Salmon stadium II, niet in aanmerking 

voor HSCT, 1e lijn (Volw. > 65 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 685 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bendamustine alleen of in combinatie met 

monoklonale antistof voor recidief maligne lymfomen 

(Hodgkin lymfoom) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 686 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bendamustine alleen of in combinatie met 

monoklonale antistof voor recidief maligne lymfomen 

(Non-Hodgkin lymfoom (NHL), waaronder ook M 

Waldenström) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL of WM, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 921 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijns behandeling van chronische lymfatische 

leukemie (CLL) bij volwassen patienten voor wie 

fludarabine-combinatietherapie niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn (Volw.) 
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Indicatienummer: 1370 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van folliculair NHL bij volwassenen 

(1e lijn). 

Verkorte indicatie: Folliculair NHL, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1439 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met obinutuzumab gevolgd door een 

obinutuzumab onderhoudsbehandeling voor de 

behandeling van patiënten met folliculair lymfoom 

(FL) die niet reageerden of progressie vertoonden 

tijdens of tot 6 maanden na rituximab of een 

rituximab-bevattende behandeling. 

Verkorte indicatie: LF, >= 2de lijn, combi met obinutuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1440 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van eerder onbehandelde CLL in 

combinatie met ofatumumab bij patiënten die voor 

deze aandoening niet eerder behandeld zijn en die 

niet in aanmerking komen voor een behandeling 

gebaseerd op fludarabine. 

Verkorte indicatie: CLL, 1e lijn, combi met ofatumumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BENDAMUSTINE HCL TEVA INFPDR FLACON 25MG 

 

Zindex nummer: 16375408 

ATC Code: L01AA09 

Werkzame stof: BENDAMUSTINE 

Registratienummer: 123357 

Fabrikant: PHARMACHEMIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 51 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Indolente non-Hodgkin-lymfomen als monotherapie 

bij patiënten die progressie vertoonden gedurende of 

binnen 6 maanden na behandeling met rituximab of 

een rituximab bevattend schema. 

Verkorte indicatie: Indolent NHL, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 52 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van chronische lymfatische 

leukemie (Binet stadium B of C) bij patiënten voor 
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wie fludarabine-combinatietherapie niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL, Binet stadium B of C, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 53 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van multipel myeloom (Durie-

Salmon stadium II met progressie of stadium III) in 

combinatie met prednison voor patiënten ouder dan 

65 jaar die niet in aanmerking komen voor een 

autologe stamceltransplantatie en die tijdens de 

diagnose een klinische neuropathie hebben die een 

thalidomide of bortezomib bevattende behandeling 

verhinderen. 

Verkorte indicatie: MM, Durie-Salmon stadium II, niet in aanmerking 

voor HSCT, 1e lijn (Volw. > 65 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 685 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bendamustine alleen of in combinatie met 

monoklonale antistof voor recidief maligne lymfomen 

(Hodgkin lymfoom) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 686 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bendamustine alleen of in combinatie met 

monoklonale antistof voor recidief maligne lymfomen 

(Non-Hodgkin lymfoom (NHL), waaronder ook M 

Waldenström) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL of WM, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 921 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijns behandeling van chronische lymfatische 

leukemie (CLL) bij volwassen patienten voor wie 

fludarabine-combinatietherapie niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1370 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van folliculair NHL bij volwassenen 

(1e lijn). 

Verkorte indicatie: Folliculair NHL, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1439 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met obinutuzumab gevolgd door een 

obinutuzumab onderhoudsbehandeling voor de 

behandeling van patiënten met folliculair lymfoom 

(FL) die niet reageerden of progressie vertoonden 

tijdens of tot 6 maanden na rituximab of een 

rituximab-bevattende behandeling. 
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Verkorte indicatie: LF, >= 2de lijn, combi met obinutuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1440 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van eerder onbehandelde CLL in 

combinatie met ofatumumab bij patiënten die voor 

deze aandoening niet eerder behandeld zijn en die 

niet in aanmerking komen voor een behandeling 

gebaseerd op fludarabine. 

Verkorte indicatie: CLL, 1e lijn, combi met ofatumumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BENDAMUSTINE MEDAC INFPDR FLACON  25MG 

 

Zindex nummer: 16313356 

ATC Code: L01AA09 

Werkzame stof: BENDAMUSTINE 

Registratienummer: 117807 

Fabrikant: LAMEPRO BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 51 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Indolente non-Hodgkin-lymfomen als monotherapie 

bij patiënten die progressie vertoonden gedurende of 

binnen 6 maanden na behandeling met rituximab of 

een rituximab bevattend schema. 

Verkorte indicatie: Indolent NHL, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 52 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van chronische lymfatische 

leukemie (Binet stadium B of C) bij patiënten voor 

wie fludarabine-combinatietherapie niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL, Binet stadium B of C, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 53 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van multipel myeloom (Durie-

Salmon stadium II met progressie of stadium III) in 

combinatie met prednison voor patiënten ouder dan 

65 jaar die niet in aanmerking komen voor een 

autologe stamceltransplantatie en die tijdens de 

diagnose een klinische neuropathie hebben die een 

thalidomide of bortezomib bevattende behandeling 

verhinderen. 

Verkorte indicatie: MM, Durie-Salmon stadium II, niet in aanmerking 

voor HSCT, 1e lijn (Volw. > 65 jaar) 
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Indicatienummer: 685 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bendamustine alleen of in combinatie met 

monoklonale antistof voor recidief maligne lymfomen 

(Hodgkin lymfoom) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 686 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bendamustine alleen of in combinatie met 

monoklonale antistof voor recidief maligne lymfomen 

(Non-Hodgkin lymfoom (NHL), waaronder ook M 

Waldenström) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL of WM, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 921 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijns behandeling van chronische lymfatische 

leukemie (CLL) bij volwassen patienten voor wie 

fludarabine-combinatietherapie niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1370 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van folliculair NHL bij volwassenen 

(1e lijn). 

Verkorte indicatie: Folliculair NHL, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1439 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met obinutuzumab gevolgd door een 

obinutuzumab onderhoudsbehandeling voor de 

behandeling van patiënten met folliculair lymfoom 

(FL) die niet reageerden of progressie vertoonden 

tijdens of tot 6 maanden na rituximab of een 

rituximab-bevattende behandeling. 

Verkorte indicatie: LF, >= 2de lijn, combi met obinutuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1440 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van eerder onbehandelde CLL in 

combinatie met ofatumumab bij patiënten die voor 

deze aandoening niet eerder behandeld zijn en die 

niet in aanmerking komen voor een behandeling 

gebaseerd op fludarabine. 

Verkorte indicatie: CLL, 1e lijn, combi met ofatumumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 
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Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BENDAMUSTINE MEDAC INFPDR FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 16313364 

ATC Code: L01AA09 

Werkzame stof: BENDAMUSTINE 

Registratienummer: 117807 

Fabrikant: LAMEPRO BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 51 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Indolente non-Hodgkin-lymfomen als monotherapie 

bij patiënten die progressie vertoonden gedurende of 

binnen 6 maanden na behandeling met rituximab of 

een rituximab bevattend schema. 

Verkorte indicatie: Indolent NHL, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 52 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van chronische lymfatische 

leukemie (Binet stadium B of C) bij patiënten voor 

wie fludarabine-combinatietherapie niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL, Binet stadium B of C, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 53 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van multipel myeloom (Durie-

Salmon stadium II met progressie of stadium III) in 

combinatie met prednison voor patiënten ouder dan 

65 jaar die niet in aanmerking komen voor een 

autologe stamceltransplantatie en die tijdens de 

diagnose een klinische neuropathie hebben die een 

thalidomide of bortezomib bevattende behandeling 

verhinderen. 

Verkorte indicatie: MM, Durie-Salmon stadium II, niet in aanmerking 

voor HSCT, 1e lijn (Volw. > 65 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 685 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bendamustine alleen of in combinatie met 

monoklonale antistof voor recidief maligne lymfomen 

(Hodgkin lymfoom) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 686 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bendamustine alleen of in combinatie met 

monoklonale antistof voor recidief maligne lymfomen 

(Non-Hodgkin lymfoom (NHL), waaronder ook M 

Waldenström) bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Recidief NHL of WM, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 921 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijns behandeling van chronische lymfatische 

leukemie (CLL) bij volwassen patienten voor wie 

fludarabine-combinatietherapie niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1370 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van folliculair NHL bij volwassenen 

(1e lijn). 

Verkorte indicatie: Folliculair NHL, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1439 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met obinutuzumab gevolgd door een 

obinutuzumab onderhoudsbehandeling voor de 

behandeling van patiënten met folliculair lymfoom 

(FL) die niet reageerden of progressie vertoonden 

tijdens of tot 6 maanden na rituximab of een 

rituximab-bevattende behandeling. 

Verkorte indicatie: LF, >= 2de lijn, combi met obinutuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1440 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van eerder onbehandelde CLL in 

combinatie met ofatumumab bij patiënten die voor 

deze aandoening niet eerder behandeld zijn en die 

niet in aanmerking komen voor een behandeling 

gebaseerd op fludarabine. 

Verkorte indicatie: CLL, 1e lijn, combi met ofatumumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BENEFIX INJPDR FL CIRCA  250IE + SOLV  5ML +TOEBEH 

 

Zindex nummer: 15295818 

ATC Code: B02BD04 

Werkzame stof: FACTOR IX 

Registratienummer: EU/1/97/047/004 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 601 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 
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volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar met 

hemofilie B (aangeboren deficiëntie van factor IX). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1527 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie B 

(congenitale factor IX-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 576 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie B (aangeboren factor IX-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BENEFIX INJPDR FL CIRCA  500IE + SOLV  5ML +TOEBEH 
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Zindex nummer: 15295826 

ATC Code: B02BD04 

Werkzame stof: FACTOR IX 

Registratienummer: EU/1/97/047/005 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 601 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar met 

hemofilie B (aangeboren deficiëntie van factor IX). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1527 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie B 

(congenitale factor IX-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 576 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie B (aangeboren factor IX-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 
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Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BENEFIX INJPDR FL CIRCA 1000IE + SOLV  5ML +TOEBEH 

 

Zindex nummer: 15295834 

ATC Code: B02BD04 

Werkzame stof: FACTOR IX 

Registratienummer: EU/1/97/047/006 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 601 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar met 

hemofilie B (aangeboren deficiëntie van factor IX). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1527 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie B 

(congenitale factor IX-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 576 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie B (aangeboren factor IX-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BENEFIX INJPDR FL CIRCA 2000IE + SOLV  5ML +TOEBEH 

 

Zindex nummer: 15295842 

ATC Code: B02BD04 

Werkzame stof: FACTOR IX 

Registratienummer: EU/1/97/047/007 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 601 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar met 

hemofilie B (aangeboren deficiëntie van factor IX). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1527 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie B 

(congenitale factor IX-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 576 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie B (aangeboren factor IX-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BENEFIX INJPDR FL CIRCA 3000IE + SOLV  5ML +TOEBEH 

 

Zindex nummer: 15922286 

ATC Code: B02BD04 

Werkzame stof: FACTOR IX 

Registratienummer: EU/1/97/047/008 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 601 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar met 

hemofilie B (aangeboren deficiëntie van factor IX). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1527 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie B 

(congenitale factor IX-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 
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Indicatienummer: 576 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie B (aangeboren factor IX-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BENEPALI INJVLST 50MG/ML PEN 1ML 

 

Zindex nummer: 16223454 

ATC Code: L04AB01 

Werkzame stof: ETANERCEPT 

Registratienummer: EU/1/15/1074/002 

Fabrikant: BIOGEN NETHERLANDS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 
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Indicatienummer: 228 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassenen met matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis (RA), waarbij de respons op 

‘disease-modifying antirheumatic drugs’, waaronder 

methotrexaat (tenzij gecontra-indiceerd), 

ontoereikend is gebleken. Kan als monotherapie 

verstrekt worden wanneer er sprake is van een 

intolerantie ten opzichte van methotrexaat of 

wanneer verdere behandeling met methotrexaat als 

ongepast wordt ervaren. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 230 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige, actieve en progressieve 

reumatoïde artritis bij volwassenen die niet eerder 

behandeld zijn met methotrexaat. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 231 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van polyartritis (reumafactor positief of 

negatief) en uitgebreide oligoartritis bij kinderen en 

adolescenten vanaf 2 jaar die een ontoereikende 

respons hebben gehad op methotrexaat of die 

methotrexaat niet verdroegen. 

Verkorte indicatie: JIA, na MTX (Kind en Adolescent 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 232 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van actieve en progressieve artritis 

psoriatica bij volwassenen bij wie de respons op 

eerdere ‘disease modifying antirheumatic drug’-

therapie onvoldoende is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 236 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis 

bij volwassenen met onvoldoende respons op, of een 

intolerantie of een contra-indicatie voor andere 

systemische therapie waaronder ciclosporine, 

methotrexaat of psoralenen en ultraviolet-A licht 

(PUVA). 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 238 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Behandeling van chronische ernstige plaque psoriasis 

bij kinderen en adolescenten vanaf 6 jaar met 

onvoldoende controle door, of intolerantie voor 

andere systemische therapieën of fototherapieën. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Kind en Adolescent 

6-20 jaar) (therapieresistent of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 239 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van enthesitis-gerelateerde artritis bij 

adolescenten vanaf 12 jaar die een ontoereikende 

respons hebben gehad op conventionele therapie of 

die conventionele therapie niet verdroegen. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind en Adolescent 12-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 240 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van artritis psoriatica bij adolescenten 

vanaf 12 jaar die een ontoereikende respons hebben 

gehad op methotrexaat of die methotrexaat niet 

verdroegen. 

Verkorte indicatie: JIA-PsA, na MTX (Kind en Adolescent 12-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 242 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassenen met ernstige niet-

radiografische axiale spondyloartritis met objectieve 

verschijnselen van ontsteking zoals aangegeven door 

een verhoogd C-reactief proteïne (CRP) en/of met 

magnetische kernspinresonantie (MRI), die een 

ontoereikende respons hebben gehad op nietsteroïde 

anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s). 

Verkorte indicatie: SpA-nr (MRI of CRP afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 633 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Actieve juveniele idiopatische artritis met een 

oligoarticulair beloop, bij onvoldoende respons op 

een of meerdere disease modifying antirheumatic 

drugs. 

Verkorte indicatie: JIA-oligo, na DMARD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 751 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele actieve spondylitis ankylopoeitica 

(= JIA enthesitis) waarbij er sprake is van 

onvoldoende respons op tenminste twee 
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prostaglandinesynthetaseremmers in maximale 

doseringen en andere conventionele behandeling. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 755 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Polyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 772 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Granulomatosis met polyangiitis (GPA) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 830 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Plaque psoriasis bij kinderen < 6 jaar 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 913 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente Takayasu bij kinderen, voor te 

schrijven door de Kinderreumatoloog. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 929 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Ziekte van Crohn bij volwassen patienten met 

onvoldoende respons op de optimale inzet van thans 

beschikbare middelen. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1035 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Granulomateuze ziekte en autoimmuun 

cytopenien bij common variabele immuundeficiëntie 

(CVID) e.d.. 

Verkorte indicatie: Granulomateuze ziekte of auto-immuun cytopenie bij 

CVID (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1093 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele artritis psoriatica bij kinderen < 12 jaar bij 

wie de respons op eerdere disease modifying 

antirheumatic drugtherapie onvoldoende is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Kind 0-12 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1094 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Enthesitis-gerelateerde artritis bij kinderen < 12 jaar 

(juveniele spondylitis ankylopoeitica). 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind 0-12 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1095 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder 

Hyperimmunoglobuline D syndroom (HIDS) en Tumor 

necrosis factor receptor geassocieerd periodiek 

syndroom (TRAPS) bij kinderen > 2 jaar. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Kind 2-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1216 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente vasculitiden bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Vaculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1276 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Juveniele sarcoïdose (therapieresistent) (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1306 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente polymyositis. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BENEPALI INJVLST 50MG/ML WWSP 0,5ML 

 

Zindex nummer: 16543920 

ATC Code: L04AB01 

Werkzame stof: ETANERCEPT 

Registratienummer: EU/1/15/1074/005 

Fabrikant: BIOGEN NETHERLANDS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 228 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassenen met matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis (RA), waarbij de respons op 

‘disease-modifying antirheumatic drugs’, waaronder 

methotrexaat (tenzij gecontra-indiceerd), 
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ontoereikend is gebleken. Kan als monotherapie 

verstrekt worden wanneer er sprake is van een 

intolerantie ten opzichte van methotrexaat of 

wanneer verdere behandeling met methotrexaat als 

ongepast wordt ervaren. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 230 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige, actieve en progressieve 

reumatoïde artritis bij volwassenen die niet eerder 

behandeld zijn met methotrexaat. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 231 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van polyartritis (reumafactor positief of 

negatief) en uitgebreide oligoartritis bij kinderen en 

adolescenten vanaf 2 jaar die een ontoereikende 

respons hebben gehad op methotrexaat of die 

methotrexaat niet verdroegen. 

Verkorte indicatie: JIA, na MTX (Kind en Adolescent 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 232 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van actieve en progressieve artritis 

psoriatica bij volwassenen bij wie de respons op 

eerdere ‘disease modifying antirheumatic drug’-

therapie onvoldoende is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 236 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis 

bij volwassenen met onvoldoende respons op, of een 

intolerantie of een contra-indicatie voor andere 

systemische therapie waaronder ciclosporine, 

methotrexaat of psoralenen en ultraviolet-A licht 

(PUVA). 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 238 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van chronische ernstige plaque psoriasis 

bij kinderen en adolescenten vanaf 6 jaar met 

onvoldoende controle door, of intolerantie voor 

andere systemische therapieën of fototherapieën. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Kind en Adolescent 

6-20 jaar) (therapieresistent of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 239 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van enthesitis-gerelateerde artritis bij 

adolescenten vanaf 12 jaar die een ontoereikende 

respons hebben gehad op conventionele therapie of 

die conventionele therapie niet verdroegen. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind en Adolescent 12-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 240 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van artritis psoriatica bij adolescenten 

vanaf 12 jaar die een ontoereikende respons hebben 

gehad op methotrexaat of die methotrexaat niet 

verdroegen. 

Verkorte indicatie: JIA-PsA, na MTX (Kind en Adolescent 12-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 242 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassenen met ernstige niet-

radiografische axiale spondyloartritis met objectieve 

verschijnselen van ontsteking zoals aangegeven door 

een verhoogd C-reactief proteïne (CRP) en/of met 

magnetische kernspinresonantie (MRI), die een 

ontoereikende respons hebben gehad op nietsteroïde 

anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s). 

Verkorte indicatie: SpA-nr (MRI of CRP afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 633 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Actieve juveniele idiopatische artritis met een 

oligoarticulair beloop, bij onvoldoende respons op 

een of meerdere disease modifying antirheumatic 

drugs. 

Verkorte indicatie: JIA-oligo, na DMARD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 751 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele actieve spondylitis ankylopoeitica 

(= JIA enthesitis) waarbij er sprake is van 

onvoldoende respons op tenminste twee 

prostaglandinesynthetaseremmers in maximale 

doseringen en andere conventionele behandeling. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 755 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Polyositis bij 

volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 772 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Granulomatosis met polyangiitis (GPA) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 830 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Plaque psoriasis bij kinderen < 6 jaar 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 913 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente Takayasu bij kinderen, voor te 

schrijven door de Kinderreumatoloog. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 929 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Crohn bij volwassen patienten met 

onvoldoende respons op de optimale inzet van thans 

beschikbare middelen. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 
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is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1035 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Granulomateuze ziekte en autoimmuun 

cytopenien bij common variabele immuundeficiëntie 

(CVID) e.d.. 

Verkorte indicatie: Granulomateuze ziekte of auto-immuun cytopenie bij 

CVID (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1093 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele artritis psoriatica bij kinderen < 12 jaar bij 

wie de respons op eerdere disease modifying 

antirheumatic drugtherapie onvoldoende is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Kind 0-12 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1094 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Enthesitis-gerelateerde artritis bij kinderen < 12 jaar 

(juveniele spondylitis ankylopoeitica). 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind 0-12 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1095 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder 

Hyperimmunoglobuline D syndroom (HIDS) en Tumor 

necrosis factor receptor geassocieerd periodiek 

syndroom (TRAPS) bij kinderen > 2 jaar. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1216 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente vasculitiden bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Vaculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 241 van 4271 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1276 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Juveniele sarcoïdose (therapieresistent) (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1306 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente polymyositis. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BENEPALI INJVLST 50MG/ML WWSP 1ML 

 

Zindex nummer: 16223462 

ATC Code: L04AB01 

Werkzame stof: ETANERCEPT 

Registratienummer: EU/1/15/1074/001 

Fabrikant: BIOGEN NETHERLANDS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 228 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassenen met matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis (RA), waarbij de respons op 

‘disease-modifying antirheumatic drugs’, waaronder 

methotrexaat (tenzij gecontra-indiceerd), 

ontoereikend is gebleken. Kan als monotherapie 

verstrekt worden wanneer er sprake is van een 

intolerantie ten opzichte van methotrexaat of 

wanneer verdere behandeling met methotrexaat als 

ongepast wordt ervaren. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 230 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige, actieve en progressieve 

reumatoïde artritis bij volwassenen die niet eerder 

behandeld zijn met methotrexaat. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 231 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van polyartritis (reumafactor positief of 

negatief) en uitgebreide oligoartritis bij kinderen en 

adolescenten vanaf 2 jaar die een ontoereikende 

respons hebben gehad op methotrexaat of die 

methotrexaat niet verdroegen. 

Verkorte indicatie: JIA, na MTX (Kind en Adolescent 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 232 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van actieve en progressieve artritis 

psoriatica bij volwassenen bij wie de respons op 

eerdere ‘disease modifying antirheumatic drug’-

therapie onvoldoende is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 236 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis 

bij volwassenen met onvoldoende respons op, of een 

intolerantie of een contra-indicatie voor andere 

systemische therapie waaronder ciclosporine, 

methotrexaat of psoralenen en ultraviolet-A licht 

(PUVA). 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 238 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van chronische ernstige plaque psoriasis 

bij kinderen en adolescenten vanaf 6 jaar met 

onvoldoende controle door, of intolerantie voor 

andere systemische therapieën of fototherapieën. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Kind en Adolescent 

6-20 jaar) (therapieresistent of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 239 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van enthesitis-gerelateerde artritis bij 

adolescenten vanaf 12 jaar die een ontoereikende 

respons hebben gehad op conventionele therapie of 

die conventionele therapie niet verdroegen. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind en Adolescent 12-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 240 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van artritis psoriatica bij adolescenten 

vanaf 12 jaar die een ontoereikende respons hebben 

gehad op methotrexaat of die methotrexaat niet 

verdroegen. 

Verkorte indicatie: JIA-PsA, na MTX (Kind en Adolescent 12-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 242 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassenen met ernstige niet-

radiografische axiale spondyloartritis met objectieve 

verschijnselen van ontsteking zoals aangegeven door 

een verhoogd C-reactief proteïne (CRP) en/of met 

magnetische kernspinresonantie (MRI), die een 

ontoereikende respons hebben gehad op nietsteroïde 

anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s). 

Verkorte indicatie: SpA-nr (MRI of CRP afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 633 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Actieve juveniele idiopatische artritis met een 

oligoarticulair beloop, bij onvoldoende respons op 

een of meerdere disease modifying antirheumatic 

drugs. 

Verkorte indicatie: JIA-oligo, na DMARD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 751 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele actieve spondylitis ankylopoeitica 

(= JIA enthesitis) waarbij er sprake is van 

onvoldoende respons op tenminste twee 

prostaglandinesynthetaseremmers in maximale 

doseringen en andere conventionele behandeling. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 755 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Polyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 
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Indicatienummer: 772 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Granulomatosis met polyangiitis (GPA) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 830 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Plaque psoriasis bij kinderen < 6 jaar 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 913 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente Takayasu bij kinderen, voor te 

schrijven door de Kinderreumatoloog. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 929 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Crohn bij volwassen patienten met 

onvoldoende respons op de optimale inzet van thans 

beschikbare middelen. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 
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Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1035 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Granulomateuze ziekte en autoimmuun 

cytopenien bij common variabele immuundeficiëntie 

(CVID) e.d.. 

Verkorte indicatie: Granulomateuze ziekte of auto-immuun cytopenie bij 

CVID (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1093 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele artritis psoriatica bij kinderen < 12 jaar bij 

wie de respons op eerdere disease modifying 

antirheumatic drugtherapie onvoldoende is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Kind 0-12 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1094 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Enthesitis-gerelateerde artritis bij kinderen < 12 jaar 

(juveniele spondylitis ankylopoeitica). 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind 0-12 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1095 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder 

Hyperimmunoglobuline D syndroom (HIDS) en Tumor 

necrosis factor receptor geassocieerd periodiek 

syndroom (TRAPS) bij kinderen > 2 jaar. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1216 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente vasculitiden bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Vaculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1276 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Juveniele sarcoïdose (therapieresistent) (Kind 0-18 
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jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1306 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente polymyositis. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BENLYSTA INFPDR FLACON 120MG 

 

Zindex nummer: 15694097 

ATC Code: L04AA26 

Werkzame stof: BELIMUMAB 

Registratienummer: EU/1/11/700/001 

Fabrikant: GLAXOSMITHKLINE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 50 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als toegevoegde therapie bij volwassen patiënten 

met actieve, autoantilichaampositieve systemische 

lupus erythematosus (SLE) met een hoge mate van 

ziekteactiviteit (bijvoorbeeld positief anti-dsDNA en 

laag complement), ondanks een 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: SLE, hoge ziekteactiviteit, aanvullende behandeling 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BENLYSTA INFPDR FLACON 400MG 

 

Zindex nummer: 15694100 

ATC Code: L04AA26 

Werkzame stof: BELIMUMAB 

Registratienummer: EU/1/11/700/002 

Fabrikant: GLAXOSMITHKLINE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 50 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als toegevoegde therapie bij volwassen patiënten 

met actieve, autoantilichaampositieve systemische 

lupus erythematosus (SLE) met een hoge mate van 

ziekteactiviteit (bijvoorbeeld positief anti-dsDNA en 

laag complement), ondanks een 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: SLE, hoge ziekteactiviteit, aanvullende behandeling 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BENLYSTA INJVLST 200MG/ML PEN 1ML 

 

Zindex nummer: 16602234 

ATC Code: L04AA26 

Werkzame stof: BELIMUMAB 

Registratienummer: EU/1/11/700/003 

Fabrikant: GLAXOSMITHKLINE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 50 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als toegevoegde therapie bij volwassen patiënten 

met actieve, autoantilichaampositieve systemische 

lupus erythematosus (SLE) met een hoge mate van 

ziekteactiviteit (bijvoorbeeld positief anti-dsDNA en 

laag complement), ondanks een 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: SLE, hoge ziekteactiviteit, aanvullende behandeling 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 
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Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BENLYSTA INJVLST 200MG/ML PEN 1ML 

 

Zindex nummer: 16743334 

ATC Code: L04AA26 

Werkzame stof: BELIMUMAB 

Registratienummer: EU/1/11/700/004 

Fabrikant: GLAXOSMITHKLINE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 50 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als toegevoegde therapie bij volwassen patiënten 

met actieve, autoantilichaampositieve systemische 

lupus erythematosus (SLE) met een hoge mate van 

ziekteactiviteit (bijvoorbeeld positief anti-dsDNA en 

laag complement), ondanks een 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: SLE, hoge ziekteactiviteit, aanvullende behandeling 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BERIPLEX P/N INJPDR FL 250IE + SOLV 10ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 15353400 

ATC Code: B02BD01 

Werkzame stof: PROTROMBINECOMPLEX 

Registratienummer: 101080 

Fabrikant: CSL BEHRING BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 613 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van bloedingen en peri-operatieve 

profylaxe bij een verworven tekort van menselijke 

stollingsfactoren van het protrombinecomplex, zoals 

veroorzaakt door een behandeling met vitamine K-

antagonisten of in geval van overdosering met 

vitamine K-antagonisten waarbij een snel herstel van 

het tekort vereist is. 

Verkorte indicatie: Verworven tekort van stollingsfactoren van het 

protrombinecomplex (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 614 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van bloedingen en peri-operatieve 

profylaxe bij erfelijk tekort van vitamine K-

afhankelijke stollingsfactoren II en X wanneer geen 

enkel gezuiverd specifiek stollingsfactorconcentraat 

beschikbaar is. 

Verkorte indicatie: Erfelijk tekort van vitamine K afhankelijke 

stollingsfactoren (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 577 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en perioperatieve profylaxe van 

bloedingen bij verworven deficiëntie van de 

stollingsfactoren van het protrombinecomplex, zoals 

bij deficiëntie ten gevolge van een behandeling met 

vitamine-K-antagonisten, of in het geval van een 

overdosis van vitamine-K-antagonisten waarbij snelle 

correctie van de deficiëntie vereist is. 

Verkorte indicatie: Bloedingen bij verworven tekort stollingsfactoren van 

het protrombinecomplex, behandeling en profylaxe 

(Volw. en Kind) 

 

 

Indicatienummer: 578 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en perioperatieve profylaxe van 

bloedingen in geval van een aangeboren deficiëntie 

van één der vitamine K-afhankelijke stollingsfactoren 

als er geen gezuiverde, specifieke producten met 

stollingsfactoren beschikbaar zijn. 

Verkorte indicatie: Bloedingen bij aangeboren tekort vitamine K-

afhankelijke stollingsfactoren, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BERIPLEX P/N INJPDR FL 500IE + SOLV 20ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 15353397 

ATC Code: B02BD01 

Werkzame stof: PROTROMBINECOMPLEX 

Registratienummer: 101094 

Fabrikant: CSL BEHRING BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 613 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van bloedingen en peri-operatieve 

profylaxe bij een verworven tekort van menselijke 

stollingsfactoren van het protrombinecomplex, zoals 

veroorzaakt door een behandeling met vitamine K-

antagonisten of in geval van overdosering met 

vitamine K-antagonisten waarbij een snel herstel van 

het tekort vereist is. 

Verkorte indicatie: Verworven tekort van stollingsfactoren van het 

protrombinecomplex (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 614 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van bloedingen en peri-operatieve 

profylaxe bij erfelijk tekort van vitamine K-

afhankelijke stollingsfactoren II en X wanneer geen 

enkel gezuiverd specifiek stollingsfactorconcentraat 

beschikbaar is. 

Verkorte indicatie: Erfelijk tekort van vitamine K afhankelijke 

stollingsfactoren (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 577 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en perioperatieve profylaxe van 

bloedingen bij verworven deficiëntie van de 

stollingsfactoren van het protrombinecomplex, zoals 
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bij deficiëntie ten gevolge van een behandeling met 

vitamine-K-antagonisten, of in het geval van een 

overdosis van vitamine-K-antagonisten waarbij snelle 

correctie van de deficiëntie vereist is. 

Verkorte indicatie: Bloedingen bij verworven tekort stollingsfactoren van 

het protrombinecomplex, behandeling en profylaxe 

(Volw. en Kind) 

 

 

Indicatienummer: 578 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en perioperatieve profylaxe van 

bloedingen in geval van een aangeboren deficiëntie 

van één der vitamine K-afhankelijke stollingsfactoren 

als er geen gezuiverde, specifieke producten met 

stollingsfactoren beschikbaar zijn. 

Verkorte indicatie: Bloedingen bij aangeboren tekort vitamine K-

afhankelijke stollingsfactoren, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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BESPONSA INFUSIEPOEDER FLACON 1MG 

 

Zindex nummer: 16517504 

ATC Code: L01XC26 

Werkzame stof: INOTUZUMAB OZOGAMICINE 

Registratienummer: EU/1/17/1200/001 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1506 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

volwassenen met gerecidiveerde of refractaire CD22-

positieve precursor-B-cel acute lymfoblastische 

leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent CD22+ B-cel ALL, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BLEOMEDAC INJPDR FLACON 15000IU PH EUR  

 

Zindex nummer: 15935701 

ATC Code: L01DC01 

Werkzame stof: BLEOMYCINE 

Registratienummer: 105676 

Fabrikant: LAMEPRO BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 64 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Plaveiselcelcarcinomen van hoofd en hals, externe 

genitaliën of baarmoederhals. De toediening van 

bleomycine geschiedt vrijwel altijd in combinatie met 

andere cytostatica en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, Externe genitaliën of Cervix, combi 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 65 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Hodgkin lymfoom. De toediening van bleomycine 

geschiedt vrijwel altijd in combinatie met andere 

cytostatica en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: HL, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 66 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Matig en ernstig maligne non-Hodgkin lymfoom bij 

volwassenen. De toediening van bleomycine 
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geschiedt vrijwel altijd in combinatie met andere 

cytostatica en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NHL, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 67 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Testiscarcinoom (seminoom en non-seminoom). De 

toediening van bleomycine geschiedt vrijwel altijd in 

combinatie met andere cytostatica en/of 

radiotherapie. 

Verkorte indicatie: SGCT of NSGCT, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 68 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Intrapleurale therapie van maligne pleurale effusie. 

De toediening van bleomycine geschiedt vrijwel altijd 

in combinatie met andere cytostatica en/of 

radiotherapie. 

Verkorte indicatie: Maligne pleurale effusie, combi (intrapleuraal) (Volw. 

en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 735 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Craniopharyngeoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Craniopharyngeoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 847 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Langerhans cell histiocytose (LCH) bij volwassenen 

waarvoor systemische behandeling aangewezen is. 

Verkorte indicatie: LCH, systemische behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 975 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente wratten. 

Verkorte indicatie: Wratten (Volw. en Kind 0-18 jaar) (Therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1181 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Arterioveneuze malformatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Arterioveneuze malformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1183 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Veneuze malformatie bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Veneuze malformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1200 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kiemceltumor ovarium bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumGCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BLEOMEDAC INJPDR FLACON 30000IU PH EUR  

 

Zindex nummer: 16182189 

ATC Code: L01DC01 

Werkzame stof: BLEOMYCINE 

Registratienummer: 105676 

Fabrikant: LAMEPRO BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 64 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Plaveiselcelcarcinomen van hoofd en hals, externe 

genitaliën of baarmoederhals. De toediening van 

bleomycine geschiedt vrijwel altijd in combinatie met 

andere cytostatica en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, Externe genitaliën of Cervix, combi 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 65 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Hodgkin lymfoom. De toediening van bleomycine 

geschiedt vrijwel altijd in combinatie met andere 

cytostatica en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: HL, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 66 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Matig en ernstig maligne non-Hodgkin lymfoom bij 

volwassenen. De toediening van bleomycine 

geschiedt vrijwel altijd in combinatie met andere 

cytostatica en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NHL, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 67 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Testiscarcinoom (seminoom en non-seminoom). De 

toediening van bleomycine geschiedt vrijwel altijd in 

combinatie met andere cytostatica en/of 

radiotherapie. 
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Verkorte indicatie: SGCT of NSGCT, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 68 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Intrapleurale therapie van maligne pleurale effusie. 

De toediening van bleomycine geschiedt vrijwel altijd 

in combinatie met andere cytostatica en/of 

radiotherapie. 

Verkorte indicatie: Maligne pleurale effusie, combi (intrapleuraal) (Volw. 

en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 735 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Craniopharyngeoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Craniopharyngeoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 847 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Langerhans cell histiocytose (LCH) bij volwassenen 

waarvoor systemische behandeling aangewezen is. 

Verkorte indicatie: LCH, systemische behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 975 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente wratten. 

Verkorte indicatie: Wratten (Volw. en Kind 0-18 jaar) (Therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1181 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Arterioveneuze malformatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Arterioveneuze malformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1183 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Veneuze malformatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Veneuze malformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1200 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kiemceltumor ovarium bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumGCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 
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Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BLEOMYCINE EURECO PH INJPDR FLACON 15000IU PH EUR  

 

Zindex nummer: 15990702 

ATC Code: L01DC01 

Werkzame stof: BLEOMYCINE 

Registratienummer: 114717//105676 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 64 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Plaveiselcelcarcinomen van hoofd en hals, externe 

genitaliën of baarmoederhals. De toediening van 

bleomycine geschiedt vrijwel altijd in combinatie met 

andere cytostatica en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, Externe genitaliën of Cervix, combi 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 65 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Hodgkin lymfoom. De toediening van bleomycine 

geschiedt vrijwel altijd in combinatie met andere 

cytostatica en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: HL, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 66 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Matig en ernstig maligne non-Hodgkin lymfoom bij 

volwassenen. De toediening van bleomycine 

geschiedt vrijwel altijd in combinatie met andere 

cytostatica en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NHL, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 67 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Testiscarcinoom (seminoom en non-seminoom). De 

toediening van bleomycine geschiedt vrijwel altijd in 

combinatie met andere cytostatica en/of 

radiotherapie. 

Verkorte indicatie: SGCT of NSGCT, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 68 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Intrapleurale therapie van maligne pleurale effusie. 

De toediening van bleomycine geschiedt vrijwel altijd 

in combinatie met andere cytostatica en/of 

radiotherapie. 

Verkorte indicatie: Maligne pleurale effusie, combi (intrapleuraal) (Volw. 

en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 735 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Craniopharyngeoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Craniopharyngeoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 847 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Langerhans cell histiocytose (LCH) bij volwassenen 

waarvoor systemische behandeling aangewezen is. 

Verkorte indicatie: LCH, systemische behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 975 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente wratten. 

Verkorte indicatie: Wratten (Volw. en Kind 0-18 jaar) (Therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1181 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Arterioveneuze malformatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Arterioveneuze malformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1183 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Veneuze malformatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Veneuze malformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1200 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kiemceltumor ovarium bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumGCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BLINCYTO INFPDR FLACON 38,5MCG + SOLV 10ML 

 

Zindex nummer: 16211367 

ATC Code: L01XC19 

Werkzame stof: BLINATUMOMAB 

Registratienummer: EU/1/15/1047/001 
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Fabrikant: AMGEN BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 69 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

volwassenen met Philadelphia-chromosoom-

negatieve, CD19-positieve, recidiverende of 

refractaire precursor-B acute lymfoblastenleukemie 

(ALL). 

Verkorte indicatie: Ph- CD19+ Recidief of therapieresistent precursor-B-

ALL , mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1631 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

pediatrische patiënten van 1 jaar of ouder met 

Philadelphia-chromosoom-negatieve, CD19-positieve 

precursor-B acute lymfoblastenleukemie (ALL), die 

refractair of recidief is na minimaal twee eerdere 

behandelingen of die recidief is na een eerdere 

allogene hematopoëtische stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: Ph- CD19+ Recidief of therapieresistent precursor-B 

ALL, mono (Kind 1-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2670 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

volwassenen met Philadelphia-chromosoom-

negatieve, CD19-positieve precursor-B acute 

lymfoblastenleukemie (ALL), in eerste of tweede 

complete remissie, met minimale restziekte (MRD) 

groter dan of gelijk aan 0,1%. 

Verkorte indicatie: Ph- CD19+ precursor-B-ALL, in 1e of 2de complete 

remissie, MRD >= 0,1%, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1184 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: Philadelphia-chromosoom-negatieve, 

recidiverende of refractaire lymfoblastenleukemie 

(ALL). 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent Ph+ ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BOSULIF TABLET FILMOMHULD 100MG 

 

Zindex nummer: 15907406 

ATC Code: L01XE14 
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Werkzame stof: BOSUTINIB 

Registratienummer: EU/1/13/818/001 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 74 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

Philadelphia-chromosoompositieve chronische 

myeloïde leukemie (Ph+-CML) in de chronische fase 

(CF), acceleratiefase (AF) en blastaire fase (BF) die 

eerder zijn behandeld met een of meer 

tyrosinekinaseremmers [TKI(s)] en voor wie imatinib, 

nilotinib en dasatinib niet als geschikte 

behandelopties worden beschouwd. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische, acceleratie of blastaire fase, 

>= 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 183 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-positieve 

(Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) in de 

chronische fase (CF). *Deze (deel)indicatie wordt 

beschermd door een octrooi. Bristol-Myers Squibb is 

houder van het octrooi. Voor meer informatie kunt u 

zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML, chronische fase 

(Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BOSULIF TABLET FILMOMHULD 100MG 

 

Zindex nummer: 16771745 

ATC Code: L01XE14 

Werkzame stof: BOSUTINIB 

Registratienummer: EU/1/13/818/001 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 74 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

Philadelphia-chromosoompositieve chronische 

myeloïde leukemie (Ph+-CML) in de chronische fase 

(CF), acceleratiefase (AF) en blastaire fase (BF) die 

eerder zijn behandeld met een of meer 

tyrosinekinaseremmers [TKI(s)] en voor wie imatinib, 

nilotinib en dasatinib niet als geschikte 

behandelopties worden beschouwd. 
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Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische, acceleratie of blastaire fase, 

>= 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 183 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-positieve 

(Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) in de 

chronische fase (CF). *Deze (deel)indicatie wordt 

beschermd door een octrooi. Bristol-Myers Squibb is 

houder van het octrooi. Voor meer informatie kunt u 

zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML, chronische fase 

(Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BOSULIF TABLET FILMOMHULD 100MG 

 

Zindex nummer: 16773039 

ATC Code: L01XE14 

Werkzame stof: BOSUTINIB 

Registratienummer: EU/1/13/818/001 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 74 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

Philadelphia-chromosoompositieve chronische 

myeloïde leukemie (Ph+-CML) in de chronische fase 

(CF), acceleratiefase (AF) en blastaire fase (BF) die 

eerder zijn behandeld met een of meer 

tyrosinekinaseremmers [TKI(s)] en voor wie imatinib, 

nilotinib en dasatinib niet als geschikte 

behandelopties worden beschouwd. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische, acceleratie of blastaire fase, 

>= 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 183 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-positieve 

(Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) in de 

chronische fase (CF). *Deze (deel)indicatie wordt 

beschermd door een octrooi. Bristol-Myers Squibb is 

houder van het octrooi. Voor meer informatie kunt u 

zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML, chronische fase 

(Volw.)* 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BOSULIF TABLET FILMOMHULD 400MG 

 

Zindex nummer: 16608046 

ATC Code: L01XE14 

Werkzame stof: BOSUTINIB 

Registratienummer: EU/1/13/818/006 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 74 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

Philadelphia-chromosoompositieve chronische 

myeloïde leukemie (Ph+-CML) in de chronische fase 

(CF), acceleratiefase (AF) en blastaire fase (BF) die 

eerder zijn behandeld met een of meer 

tyrosinekinaseremmers [TKI(s)] en voor wie imatinib, 

nilotinib en dasatinib niet als geschikte 

behandelopties worden beschouwd. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische, acceleratie of blastaire fase, 

>= 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 183 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-positieve 

(Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) in de 

chronische fase (CF). *Deze (deel)indicatie wordt 

beschermd door een octrooi. Bristol-Myers Squibb is 

houder van het octrooi. Voor meer informatie kunt u 

zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML, chronische fase 

(Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BOSULIF TABLET FILMOMHULD 500MG 

 

Zindex nummer: 15907422 

ATC Code: L01XE14 

Werkzame stof: BOSUTINIB 

Registratienummer: EU/1/13/818/003 

Fabrikant: PFIZER BV 
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Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 74 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

Philadelphia-chromosoompositieve chronische 

myeloïde leukemie (Ph+-CML) in de chronische fase 

(CF), acceleratiefase (AF) en blastaire fase (BF) die 

eerder zijn behandeld met een of meer 

tyrosinekinaseremmers [TKI(s)] en voor wie imatinib, 

nilotinib en dasatinib niet als geschikte 

behandelopties worden beschouwd. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische, acceleratie of blastaire fase, 

>= 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 183 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-positieve 

(Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) in de 

chronische fase (CF). *Deze (deel)indicatie wordt 

beschermd door een octrooi. Bristol-Myers Squibb is 

houder van het octrooi. Voor meer informatie kunt u 

zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML, chronische fase 

(Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BOSULIF TABLET FILMOMHULD 500MG 

 

Zindex nummer: 16310292 

ATC Code: L01XE14 

Werkzame stof: BOSUTINIB 

Registratienummer: EU/1/13/818/003 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 74 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

Philadelphia-chromosoompositieve chronische 

myeloïde leukemie (Ph+-CML) in de chronische fase 

(CF), acceleratiefase (AF) en blastaire fase (BF) die 

eerder zijn behandeld met een of meer 

tyrosinekinaseremmers [TKI(s)] en voor wie imatinib, 

nilotinib en dasatinib niet als geschikte 

behandelopties worden beschouwd. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische, acceleratie of blastaire fase, 

>= 2e lijn (Volw.) 
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Indicatienummer: 183 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-positieve 

(Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) in de 

chronische fase (CF). *Deze (deel)indicatie wordt 

beschermd door een octrooi. Bristol-Myers Squibb is 

houder van het octrooi. Voor meer informatie kunt u 

zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML, chronische fase 

(Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BOSULIF TABLET FILMOMHULD 500MG 

 

Zindex nummer: 16734394 

ATC Code: L01XE14 

Werkzame stof: BOSUTINIB 

Registratienummer: EU/1/13/818/003 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 74 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

Philadelphia-chromosoompositieve chronische 

myeloïde leukemie (Ph+-CML) in de chronische fase 

(CF), acceleratiefase (AF) en blastaire fase (BF) die 

eerder zijn behandeld met een of meer 

tyrosinekinaseremmers [TKI(s)] en voor wie imatinib, 

nilotinib en dasatinib niet als geschikte 

behandelopties worden beschouwd. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische, acceleratie of blastaire fase, 

>= 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 183 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-positieve 

(Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) in de 

chronische fase (CF). *Deze (deel)indicatie wordt 

beschermd door een octrooi. Bristol-Myers Squibb is 

houder van het octrooi. Voor meer informatie kunt u 

zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML, chronische fase 

(Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 99999999 
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Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BOSULIF TABLET FILMOMHULD 500MG 

 

Zindex nummer: 16771753 

ATC Code: L01XE14 

Werkzame stof: BOSUTINIB 

Registratienummer: EU/1/13/818/003 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 74 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

Philadelphia-chromosoompositieve chronische 

myeloïde leukemie (Ph+-CML) in de chronische fase 

(CF), acceleratiefase (AF) en blastaire fase (BF) die 

eerder zijn behandeld met een of meer 

tyrosinekinaseremmers [TKI(s)] en voor wie imatinib, 

nilotinib en dasatinib niet als geschikte 

behandelopties worden beschouwd. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische, acceleratie of blastaire fase, 

>= 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 183 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-positieve 

(Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) in de 

chronische fase (CF). *Deze (deel)indicatie wordt 

beschermd door een octrooi. Bristol-Myers Squibb is 

houder van het octrooi. Voor meer informatie kunt u 

zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML, chronische fase 

(Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BOTOX INJECTIEPOEDER FLACON 100E 

 

Zindex nummer: 16132637 

ATC Code: M03AX01 

Werkzame stof: BOTULINE TOXINE 

Registratienummer: 114883//17379 

Fabrikant: MEDCOR PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 76 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van blefarospasme en 

hemifacialisspasmen bij kinderen vanaf 12 jaar en 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme of hemifacialisspasme (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 77 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van spasmodische torticollis bij kinderen 

vanaf 12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasmodische torticollis (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 78 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Symptomatische behandeling van axillaire 

hyperhidrose (overmatig zweten) bij kinderen vanaf 

12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Axillaire hyperhidrose (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 80 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van 

blefarospasme bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 81 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van cervicale 

dystonie van voornamelijk rotatie vorm (spasmodic 

torticollis) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie of spasmodische torticollis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 82 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van spasticiteit 

van de bovenste ledematen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, bovenste ledematen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1565 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Spasticiteit van de arm volgend op een CVA bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm (Volw.) (CVA) 

 

 

Indicatienummer: 1566 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Symptomatische behandeling van dynamische 

equinusvoet vervorming als gevolg van spasticiteit bij 

ambulante kinderen vanaf 2 jaar met 

hersenverlamming (cerebrale parese). 
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Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 75 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Cervicale dystonie (torticollis spastica). 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 85 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Aanhoudende ernstige primaire hyperhidrose van de 

oksels, die de dagelijkse activiteiten belemmert en 

resistent is tegen een plaatselijk behandeling. 

Verkorte indicatie: Primaire hyperhidrose, oksels 

 

 

Indicatienummer: 86 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Symptoomverlichting bij volwassenen die voldoen 

aan de criteria voor chronische migraine (elke maand 

op 15 of meer dagen hoofdpijn, waarvan er op ten 

minste 8 dagen sprake is van migraine) bij patiënten 

die onvoldoende hebben gereageerd op of die 

intolerant zijn voor profylactische medicatie. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 28-03-2031 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 2 552 475 B1. 

Allergan is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Migraine, chronisch (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 88 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Focale spasticiteit als gevolg van dynamische 

spitsvoetmisvorming (equinus) door spasticiteit bij 

ambulante pediatrische patiënten met 

hersenverlamming van twee jaar of ouder. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 89 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Focale spasticiteit van de pols en hand bij volwassen 

patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, pols en hand (Volw.) (Beroerte) 

 

 

Indicatienummer: 90 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Focale spasticiteit van de enkel en de voet bij 

volwassen patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, enkel en voet (Volw.) (Beroerte) 

 

 

Indicatienummer: 91 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme en geassocieerde 

focale dystonieën. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme of geassocieerde 

focale dystonie 

 

 

Indicatienummer: 92 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Idiopatische overactieve blaas met symptomen van 

urine-incontinentie, aandrang en frequentie bij 

volwassen patiënten die onvoldoende hebben 

gereageerd op of die intolerant zijn voor 

anticholinergische medicatie. 

Verkorte indicatie: Overactieve blaas, idiopathisch, na anticholinergica 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 93 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Urine-incontinentie bij volwassenen met een 

neurogene detrusoroveractiviteit als gevolg van een 

stabiel subcervicaal ruggenmergletsel of multiple 

sclerose. 

Verkorte indicatie: Urine-incontinentie, na subcervicaal 

ruggenmergletsel of MS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 670 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van achalasie, pylorospasme en fissura 

anii door middel van endoscopie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Achalasie, pylorospasme of fissura anii (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 700 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van scheelzien bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Scheelzien (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 710 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij het piriformis syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Piriformis syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 716 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

afunctioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten bij Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Het doel van 

de behandeling is betere positionering van de arm 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 268 van 4271 

en/of hand, het verbetering van verzorging en 

hygiene . en vermindering van hinderlijke clonus. Het 

betreft de behandeling gericht op vermindering van 

al of niet pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand 

, ter voorkoming van contracturen en van decubitus 

en het smetten. De behandelde spieren kunnen zijn 

musculus pectoralis , teres, deltoideus, biceps, 

brachialis, brachioradialis ,triceps, pronator teres , 

pronator quadratum, flexor carpi radialis, flexor carpi 

ulnaris flexor digitorum superficialis, flexor digitorum 

profundus, flexor pollicis longus, lumbricales, 

opponens, adductor pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, bovenste extremiteit 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 717 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen bij kinderen met Cerebrale Parese en Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH) ter verbetering 

van de arm- handfunctie en ADL, pijnreductie en 

contractuurbestijding mits geïndiceerd en 

geëvalueerd volgens protocol door een 

interdisciplinair team en toegepast conform de 

richtlijn Cerebrale Parese. De te behandelen spieren 

kunnen zijn de m. pectoralis, subscapularis, biceps, 

brachialis, brachioradialis, pronator teres, fl carpi 

ulnaris, fl carpi radialis, vingerflexoren, duimmuis. De 

toepassing vindt plaats onder echogeleide en 

elektrostimulatie. Multi-level botulinetoxine 

behandelingen vinden op indicatie plaats onder 

narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, arm (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 718 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen en benen bij kinderen met een dwarslaesie of 

Meningomyelocele. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been, (Kind 0-18 jaar) (dwarsleasie 

en meningomyelocele) 

 

 

Indicatienummer: 719 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende kinderen met Cerebrale Parese en 

Niet aangeboren hersenafwijking (NAH). Multilevel 

behandelingen dienen gebaseerd te zijn op 

geinstrumenteerde gangbeeldanalyse en geindiceerd 

en geprotocolleerd geëvalueerd door een 

interdisciplinair team. De toepassing dient plaats te 

vinden conform de richtlijn Cerebrale Parese. De te 

behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 
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longus, fl hallucis longus, peroneï, hamstrings, rectus 

femoris, adductoren en iliopsoas. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en elektrostimulatie. Multi-

level botulinetoxine behandelingen vinden op 

indicatie plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, been, (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 720 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende volwassen patiënten met 

Cardiovasculair accident (CVA), Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH), aangeboren hersenletsel, 

dwarslaesie, meningomyelocele, Multiple Sclerose 

(MS),Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS). Het doel van de behandeling is het 

verbeteren van de sta- en loopfunctie en van de 

transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen of opheffen van de al of niet pijnlijke 

dwangstand zoals een equinovarusstand van de voet 

, het klauwen van de tenen en hyperextentie van de 

knie en vermindering van de hinderlijke clonus. 

.Tevens het voorkomen van contraturen. De 

behandelde spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

gastrocnemius lateralis en medialis, soleus, tibialis 

posterior, tibialis anterior, flexor digitorum longus en 

brevis, flexor halluces longus en brevis, extensor 

hallucis longus, adductor halluces. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, functioneel, been, lopende volw. 

 

 

Indicatienummer: 721 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet lopende volwassen patiënten met een 

cardiovasculair accident (CVA) en Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH). Het doel van de behandeling 

is het verbeteren van de stand van het been, 

verbetering van het zitten en liggen , het voorkomen 

van contracturen van drukulcera en smetten, en het 

verminderen van hinderlijke clonus. De behandeling 

is gericht op verminderen of opheffen van de al of 

niet pijnlijke dwangstand zoals een equinovarusstand 

van de voet , het klauwen van de tenen en 

hyperextentie of flexie van de knie . De behandelde 

spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

semitendinosus, semimembranosus, gastrocnemius 

lateralis en medialis, soleus, tibialis posterior, tibialis 

anterior, flexor digitorum longus en brevis, flexor 

hallucis longus en brevis, extensor hallucis longus, 

adductor hallucis. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, afunctioneel, been (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 722 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet-lopende kinderen met Cerebrale 

Parese en Niet aangeboren hersenafwijking (NAH) ter 

verbetering van de verzorgbaarheid, pijnreductie, 

zitbalans en contractuurbestijding mits geïndiceerd 

en geevalueerd door een interdisciplinair team en 

toegepast conform de richtlijn Cerebrale Parese. De 

te behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, peronei, hamstrings, rectus femoris en 

iliopsoas. De toepassing vindt plaats onder 

echogeleide en elektrostimulatie. Multi-level 

botulinetoxine behandelingen vinden op indicatie 

plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, been (Kind 0-18 jaar) 

(Cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 723 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

spieren van de romp, heup en knie bij de volwassen 

patiënten met dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Doel van de 

behandeling is verbetering van rompbalans en van de 

loop-sta-,zit- en lighouding, tevens vergemakkeijken 

van transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen en/of opheffen van al of niet pijnlijke 

dwangstand van de rug en nek , flexie adductie en 

rotatie van de heupen, extentie of flexie van de 

knieen. De behandelde spieren kunnen zijn m. psoas, 

iliacus, sartorius, rectus femoris, intermedius , 

adductor longus, adductor magnus, gracilis, 

semitendinosus, semimembranosus en biceps 

femoris. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, romp, heup en knie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 724 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

deels functioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten met Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS)) Het doel van 

de behandeling is verbetering van de stand van de 

hand en arm ,het verbeteren van de handarmfunctie 

en daardoor van de zelfredzaamheiden en het 

opheffen van hinderlijke clonus. Het betreft de 

behandeling gericht op vermindering van al of niet 

pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand , tevens 

van functionele beperkingen veroorzaakt door 
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hypertonie van bepaalde spiergroepen , en gericht op 

het voorkoming van contracturen. De behandelde 

spieren kunnen zijn musculus pectoralis , teres, 

deltoideus, biceps, brachialis, brachioradialis ,triceps, 

pronator teres , pronator quadratum, flexor carpi 

radialis, flexor carpi ulnaris flexor digitorum 

superficialis, flexor digitorum profundus, flexor 

pollicis longus, lumbricales, opponens, adductor 

pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, bovenste extremiteit (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 736 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 747 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dystonie (waaronder spasmodische dysfonie) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 761 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: First bite syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: First bite syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 762 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Focale dystoniën; Overige focale dystonie; Kaakklem 

Focale dystonieën arm of been; Taakspecifieke 

dystonieën (o.a. schrijfkramp) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Focale dystonie, kaakklem of taakspecifieke dystonie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 764 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Functionele schokken/myoclonieën bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Functionele schok of myoclonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 778 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 781 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypersalivatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hypersalivatie (Volw.) 
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Indicatienummer: 857 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multilevel botulinisatie onder narcose ter behandeling 

van spasticiteit van de armen en/of benen bij 

kinderen met Cerebrale Parese en Niet Aangeboren 

Hersenletsel (NAH). Multilevel behandelingen dienen 

geindiceerd te zijn door een kinderrevalidatiearts, 

gebaseerd te zijn op geinstrumenteerde 

gangbeeldanalyse en geprotocolleerd geëvalueerd 

door een interdisciplinair team. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en/of elektrostimulatie. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been (Kind 0-18 jaar) (Cerebrale 

parese en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 878 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Overkoepelende indicatie voor Botulinetoxine type A 

als "Add-on" bij locoregionale of multilevel 

behandelingen van upper motor neuron symptomen, 

zoals hypertonie en spasticiteit, in bovenste of 

onderste extremiteit of romp ten gevolge van een 

centraal neurologische diagnose ( o.a. cerebrale 

parese, Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), dwarslaesie, 

meningomyelocele, Multiple Seclerose (MS), 

Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS) ter voorkoming en ter behandeling 

van functionele beperkingen of problemen met 

betrekking tot verzorging / hygiene, cosmetiek of 

pijn, bij patiënten van 2 jaar en ouder. 

Verkorte indicatie: Hypertonie en spasticiteit, bovenste extremiteit/ 

onderste extremiteit / romp (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 901 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Segmentale dystonieen  (bijv. nek-arm, voet) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Segmentale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 902 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierfistel en -cyste bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierfistel of speekselkliercyste (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 903 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek: intraglandulair ter 

reductie van de speekselproductie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, reductie speekselproductie 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 904 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek; syndroom van Frey bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, syndroom van Frey (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 915 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tics bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tic (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 916 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tremor bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tremor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 917 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Trismus; Bruxisme; kaakklem al dan niet in het kader 

van een dystoon beeld bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Trismus, bruxisme of kaaklem (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1186 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van lage of  postoperatieve patienten 

met M.Hirschrpung bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: M.Hirschrpung (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1328 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Rotatiestand of contractuur van de schouder bij 

kinderen met obstetrisch plexus brachialisletsel. 

Verkorte indicatie: Rotatiestand of contractuur, obstetrisch plexus 

brachialisletsel, schouder (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BOTOX INJECTIEPOEDER FLACON 100E 

 

Zindex nummer: 16164660 

ATC Code: M03AX01 

Werkzame stof: BOTULINE TOXINE 

Registratienummer: 117239//17379 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 76 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van blefarospasme en 

hemifacialisspasmen bij kinderen vanaf 12 jaar en 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme of hemifacialisspasme (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 77 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van spasmodische torticollis bij kinderen 

vanaf 12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasmodische torticollis (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 78 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Symptomatische behandeling van axillaire 

hyperhidrose (overmatig zweten) bij kinderen vanaf 

12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Axillaire hyperhidrose (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 80 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van 

blefarospasme bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 81 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van cervicale 

dystonie van voornamelijk rotatie vorm (spasmodic 

torticollis) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie of spasmodische torticollis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 82 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van spasticiteit 

van de bovenste ledematen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, bovenste ledematen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1565 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Spasticiteit van de arm volgend op een CVA bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm (Volw.) (CVA) 

 

 

Indicatienummer: 1566 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Symptomatische behandeling van dynamische 

equinusvoet vervorming als gevolg van spasticiteit bij 

ambulante kinderen vanaf 2 jaar met 
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hersenverlamming (cerebrale parese). 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 75 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Cervicale dystonie (torticollis spastica). 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 85 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Aanhoudende ernstige primaire hyperhidrose van de 

oksels, die de dagelijkse activiteiten belemmert en 

resistent is tegen een plaatselijk behandeling. 

Verkorte indicatie: Primaire hyperhidrose, oksels 

 

 

Indicatienummer: 86 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Symptoomverlichting bij volwassenen die voldoen 

aan de criteria voor chronische migraine (elke maand 

op 15 of meer dagen hoofdpijn, waarvan er op ten 

minste 8 dagen sprake is van migraine) bij patiënten 

die onvoldoende hebben gereageerd op of die 

intolerant zijn voor profylactische medicatie. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 28-03-2031 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 2 552 475 B1. 

Allergan is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Migraine, chronisch (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 88 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Focale spasticiteit als gevolg van dynamische 

spitsvoetmisvorming (equinus) door spasticiteit bij 

ambulante pediatrische patiënten met 

hersenverlamming van twee jaar of ouder. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 89 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Focale spasticiteit van de pols en hand bij volwassen 

patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, pols en hand (Volw.) (Beroerte) 

 

 

Indicatienummer: 90 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Focale spasticiteit van de enkel en de voet bij 

volwassen patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, enkel en voet (Volw.) (Beroerte) 
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Indicatienummer: 91 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme en geassocieerde 

focale dystonieën. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme of geassocieerde 

focale dystonie 

 

 

Indicatienummer: 92 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Idiopatische overactieve blaas met symptomen van 

urine-incontinentie, aandrang en frequentie bij 

volwassen patiënten die onvoldoende hebben 

gereageerd op of die intolerant zijn voor 

anticholinergische medicatie. 

Verkorte indicatie: Overactieve blaas, idiopathisch, na anticholinergica 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 93 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Urine-incontinentie bij volwassenen met een 

neurogene detrusoroveractiviteit als gevolg van een 

stabiel subcervicaal ruggenmergletsel of multiple 

sclerose. 

Verkorte indicatie: Urine-incontinentie, na subcervicaal 

ruggenmergletsel of MS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 670 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van achalasie, pylorospasme en fissura 

anii door middel van endoscopie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Achalasie, pylorospasme of fissura anii (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 700 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van scheelzien bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Scheelzien (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 710 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij het piriformis syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Piriformis syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 716 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

afunctioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten bij Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Het doel van 
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de behandeling is betere positionering van de arm 

en/of hand, het verbetering van verzorging en 

hygiene . en vermindering van hinderlijke clonus. Het 

betreft de behandeling gericht op vermindering van 

al of niet pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand 

, ter voorkoming van contracturen en van decubitus 

en het smetten. De behandelde spieren kunnen zijn 

musculus pectoralis , teres, deltoideus, biceps, 

brachialis, brachioradialis ,triceps, pronator teres , 

pronator quadratum, flexor carpi radialis, flexor carpi 

ulnaris flexor digitorum superficialis, flexor digitorum 

profundus, flexor pollicis longus, lumbricales, 

opponens, adductor pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, bovenste extremiteit 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 717 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen bij kinderen met Cerebrale Parese en Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH) ter verbetering 

van de arm- handfunctie en ADL, pijnreductie en 

contractuurbestijding mits geïndiceerd en 

geëvalueerd volgens protocol door een 

interdisciplinair team en toegepast conform de 

richtlijn Cerebrale Parese. De te behandelen spieren 

kunnen zijn de m. pectoralis, subscapularis, biceps, 

brachialis, brachioradialis, pronator teres, fl carpi 

ulnaris, fl carpi radialis, vingerflexoren, duimmuis. De 

toepassing vindt plaats onder echogeleide en 

elektrostimulatie. Multi-level botulinetoxine 

behandelingen vinden op indicatie plaats onder 

narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, arm (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 718 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen en benen bij kinderen met een dwarslaesie of 

Meningomyelocele. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been, (Kind 0-18 jaar) (dwarsleasie 

en meningomyelocele) 

 

 

Indicatienummer: 719 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende kinderen met Cerebrale Parese en 

Niet aangeboren hersenafwijking (NAH). Multilevel 

behandelingen dienen gebaseerd te zijn op 

geinstrumenteerde gangbeeldanalyse en geindiceerd 

en geprotocolleerd geëvalueerd door een 

interdisciplinair team. De toepassing dient plaats te 

vinden conform de richtlijn Cerebrale Parese. De te 

behandelen spieren kunnen zijn de m. 
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gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, fl hallucis longus, peroneï, hamstrings, rectus 

femoris, adductoren en iliopsoas. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en elektrostimulatie. Multi-

level botulinetoxine behandelingen vinden op 

indicatie plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, been, (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 720 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende volwassen patiënten met 

Cardiovasculair accident (CVA), Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH), aangeboren hersenletsel, 

dwarslaesie, meningomyelocele, Multiple Sclerose 

(MS),Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS). Het doel van de behandeling is het 

verbeteren van de sta- en loopfunctie en van de 

transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen of opheffen van de al of niet pijnlijke 

dwangstand zoals een equinovarusstand van de voet 

, het klauwen van de tenen en hyperextentie van de 

knie en vermindering van de hinderlijke clonus. 

.Tevens het voorkomen van contraturen. De 

behandelde spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

gastrocnemius lateralis en medialis, soleus, tibialis 

posterior, tibialis anterior, flexor digitorum longus en 

brevis, flexor halluces longus en brevis, extensor 

hallucis longus, adductor halluces. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, functioneel, been, lopende volw. 

 

 

Indicatienummer: 721 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet lopende volwassen patiënten met een 

cardiovasculair accident (CVA) en Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH). Het doel van de behandeling 

is het verbeteren van de stand van het been, 

verbetering van het zitten en liggen , het voorkomen 

van contracturen van drukulcera en smetten, en het 

verminderen van hinderlijke clonus. De behandeling 

is gericht op verminderen of opheffen van de al of 

niet pijnlijke dwangstand zoals een equinovarusstand 

van de voet , het klauwen van de tenen en 

hyperextentie of flexie van de knie . De behandelde 

spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

semitendinosus, semimembranosus, gastrocnemius 

lateralis en medialis, soleus, tibialis posterior, tibialis 

anterior, flexor digitorum longus en brevis, flexor 

hallucis longus en brevis, extensor hallucis longus, 

adductor hallucis. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, afunctioneel, been (Volw.) 
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Indicatienummer: 722 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet-lopende kinderen met Cerebrale 

Parese en Niet aangeboren hersenafwijking (NAH) ter 

verbetering van de verzorgbaarheid, pijnreductie, 

zitbalans en contractuurbestijding mits geïndiceerd 

en geevalueerd door een interdisciplinair team en 

toegepast conform de richtlijn Cerebrale Parese. De 

te behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, peronei, hamstrings, rectus femoris en 

iliopsoas. De toepassing vindt plaats onder 

echogeleide en elektrostimulatie. Multi-level 

botulinetoxine behandelingen vinden op indicatie 

plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, been (Kind 0-18 jaar) 

(Cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 723 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

spieren van de romp, heup en knie bij de volwassen 

patiënten met dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Doel van de 

behandeling is verbetering van rompbalans en van de 

loop-sta-,zit- en lighouding, tevens vergemakkeijken 

van transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen en/of opheffen van al of niet pijnlijke 

dwangstand van de rug en nek , flexie adductie en 

rotatie van de heupen, extentie of flexie van de 

knieen. De behandelde spieren kunnen zijn m. psoas, 

iliacus, sartorius, rectus femoris, intermedius , 

adductor longus, adductor magnus, gracilis, 

semitendinosus, semimembranosus en biceps 

femoris. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, romp, heup en knie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 724 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

deels functioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten met Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS)) Het doel van 

de behandeling is verbetering van de stand van de 

hand en arm ,het verbeteren van de handarmfunctie 

en daardoor van de zelfredzaamheiden en het 

opheffen van hinderlijke clonus. Het betreft de 

behandeling gericht op vermindering van al of niet 

pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand , tevens 
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van functionele beperkingen veroorzaakt door 

hypertonie van bepaalde spiergroepen , en gericht op 

het voorkoming van contracturen. De behandelde 

spieren kunnen zijn musculus pectoralis , teres, 

deltoideus, biceps, brachialis, brachioradialis ,triceps, 

pronator teres , pronator quadratum, flexor carpi 

radialis, flexor carpi ulnaris flexor digitorum 

superficialis, flexor digitorum profundus, flexor 

pollicis longus, lumbricales, opponens, adductor 

pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, bovenste extremiteit (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 736 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 747 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dystonie (waaronder spasmodische dysfonie) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 761 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: First bite syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: First bite syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 762 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Focale dystoniën; Overige focale dystonie; Kaakklem 

Focale dystonieën arm of been; Taakspecifieke 

dystonieën (o.a. schrijfkramp) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Focale dystonie, kaakklem of taakspecifieke dystonie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 764 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Functionele schokken/myoclonieën bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Functionele schok of myoclonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 778 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 781 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypersalivatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hypersalivatie (Volw.) 
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Indicatienummer: 857 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multilevel botulinisatie onder narcose ter behandeling 

van spasticiteit van de armen en/of benen bij 

kinderen met Cerebrale Parese en Niet Aangeboren 

Hersenletsel (NAH). Multilevel behandelingen dienen 

geindiceerd te zijn door een kinderrevalidatiearts, 

gebaseerd te zijn op geinstrumenteerde 

gangbeeldanalyse en geprotocolleerd geëvalueerd 

door een interdisciplinair team. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en/of elektrostimulatie. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been (Kind 0-18 jaar) (Cerebrale 

parese en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 878 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Overkoepelende indicatie voor Botulinetoxine type A 

als "Add-on" bij locoregionale of multilevel 

behandelingen van upper motor neuron symptomen, 

zoals hypertonie en spasticiteit, in bovenste of 

onderste extremiteit of romp ten gevolge van een 

centraal neurologische diagnose ( o.a. cerebrale 

parese, Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), dwarslaesie, 

meningomyelocele, Multiple Seclerose (MS), 

Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS) ter voorkoming en ter behandeling 

van functionele beperkingen of problemen met 

betrekking tot verzorging / hygiene, cosmetiek of 

pijn, bij patiënten van 2 jaar en ouder. 

Verkorte indicatie: Hypertonie en spasticiteit, bovenste extremiteit/ 

onderste extremiteit / romp (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 901 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Segmentale dystonieen  (bijv. nek-arm, voet) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Segmentale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 902 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierfistel en -cyste bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierfistel of speekselkliercyste (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 903 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek: intraglandulair ter 

reductie van de speekselproductie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, reductie speekselproductie 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 904 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek; syndroom van Frey bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, syndroom van Frey (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 915 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tics bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tic (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 916 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tremor bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tremor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 917 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Trismus; Bruxisme; kaakklem al dan niet in het kader 

van een dystoon beeld bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Trismus, bruxisme of kaaklem (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1186 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van lage of  postoperatieve patienten 

met M.Hirschrpung bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: M.Hirschrpung (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1328 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Rotatiestand of contractuur van de schouder bij 

kinderen met obstetrisch plexus brachialisletsel. 

Verkorte indicatie: Rotatiestand of contractuur, obstetrisch plexus 

brachialisletsel, schouder (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BOTOX INJECTIEPOEDER FLACON 100E 

 

Zindex nummer: 16211189 

ATC Code: M03AX01 

Werkzame stof: BOTULINE TOXINE 

Registratienummer: 117255//17379 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 76 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van blefarospasme en 

hemifacialisspasmen bij kinderen vanaf 12 jaar en 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme of hemifacialisspasme (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 77 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van spasmodische torticollis bij kinderen 

vanaf 12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasmodische torticollis (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 78 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Symptomatische behandeling van axillaire 

hyperhidrose (overmatig zweten) bij kinderen vanaf 

12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Axillaire hyperhidrose (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 80 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van 

blefarospasme bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 81 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van cervicale 

dystonie van voornamelijk rotatie vorm (spasmodic 

torticollis) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie of spasmodische torticollis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 82 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van spasticiteit 

van de bovenste ledematen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, bovenste ledematen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1565 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Spasticiteit van de arm volgend op een CVA bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm (Volw.) (CVA) 

 

 

Indicatienummer: 1566 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Symptomatische behandeling van dynamische 

equinusvoet vervorming als gevolg van spasticiteit bij 
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ambulante kinderen vanaf 2 jaar met 

hersenverlamming (cerebrale parese). 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 75 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Cervicale dystonie (torticollis spastica). 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 85 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Aanhoudende ernstige primaire hyperhidrose van de 

oksels, die de dagelijkse activiteiten belemmert en 

resistent is tegen een plaatselijk behandeling. 

Verkorte indicatie: Primaire hyperhidrose, oksels 

 

 

Indicatienummer: 86 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Symptoomverlichting bij volwassenen die voldoen 

aan de criteria voor chronische migraine (elke maand 

op 15 of meer dagen hoofdpijn, waarvan er op ten 

minste 8 dagen sprake is van migraine) bij patiënten 

die onvoldoende hebben gereageerd op of die 

intolerant zijn voor profylactische medicatie. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 28-03-2031 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 2 552 475 B1. 

Allergan is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Migraine, chronisch (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 88 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Focale spasticiteit als gevolg van dynamische 

spitsvoetmisvorming (equinus) door spasticiteit bij 

ambulante pediatrische patiënten met 

hersenverlamming van twee jaar of ouder. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 89 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Focale spasticiteit van de pols en hand bij volwassen 

patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, pols en hand (Volw.) (Beroerte) 

 

 

Indicatienummer: 90 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Focale spasticiteit van de enkel en de voet bij 

volwassen patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, enkel en voet (Volw.) (Beroerte) 
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Indicatienummer: 91 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme en geassocieerde 

focale dystonieën. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme of geassocieerde 

focale dystonie 

 

 

Indicatienummer: 92 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Idiopatische overactieve blaas met symptomen van 

urine-incontinentie, aandrang en frequentie bij 

volwassen patiënten die onvoldoende hebben 

gereageerd op of die intolerant zijn voor 

anticholinergische medicatie. 

Verkorte indicatie: Overactieve blaas, idiopathisch, na anticholinergica 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 93 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Urine-incontinentie bij volwassenen met een 

neurogene detrusoroveractiviteit als gevolg van een 

stabiel subcervicaal ruggenmergletsel of multiple 

sclerose. 

Verkorte indicatie: Urine-incontinentie, na subcervicaal 

ruggenmergletsel of MS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 670 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van achalasie, pylorospasme en fissura 

anii door middel van endoscopie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Achalasie, pylorospasme of fissura anii (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 700 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van scheelzien bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Scheelzien (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 710 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij het piriformis syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Piriformis syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 716 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

afunctioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten bij Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 
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(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Het doel van 

de behandeling is betere positionering van de arm 

en/of hand, het verbetering van verzorging en 

hygiene . en vermindering van hinderlijke clonus. Het 

betreft de behandeling gericht op vermindering van 

al of niet pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand 

, ter voorkoming van contracturen en van decubitus 

en het smetten. De behandelde spieren kunnen zijn 

musculus pectoralis , teres, deltoideus, biceps, 

brachialis, brachioradialis ,triceps, pronator teres , 

pronator quadratum, flexor carpi radialis, flexor carpi 

ulnaris flexor digitorum superficialis, flexor digitorum 

profundus, flexor pollicis longus, lumbricales, 

opponens, adductor pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, bovenste extremiteit 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 717 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen bij kinderen met Cerebrale Parese en Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH) ter verbetering 

van de arm- handfunctie en ADL, pijnreductie en 

contractuurbestijding mits geïndiceerd en 

geëvalueerd volgens protocol door een 

interdisciplinair team en toegepast conform de 

richtlijn Cerebrale Parese. De te behandelen spieren 

kunnen zijn de m. pectoralis, subscapularis, biceps, 

brachialis, brachioradialis, pronator teres, fl carpi 

ulnaris, fl carpi radialis, vingerflexoren, duimmuis. De 

toepassing vindt plaats onder echogeleide en 

elektrostimulatie. Multi-level botulinetoxine 

behandelingen vinden op indicatie plaats onder 

narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, arm (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 718 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen en benen bij kinderen met een dwarslaesie of 

Meningomyelocele. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been, (Kind 0-18 jaar) (dwarsleasie 

en meningomyelocele) 

 

 

Indicatienummer: 719 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende kinderen met Cerebrale Parese en 

Niet aangeboren hersenafwijking (NAH). Multilevel 

behandelingen dienen gebaseerd te zijn op 

geinstrumenteerde gangbeeldanalyse en geindiceerd 

en geprotocolleerd geëvalueerd door een 

interdisciplinair team. De toepassing dient plaats te 

vinden conform de richtlijn Cerebrale Parese. De te 
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behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, fl hallucis longus, peroneï, hamstrings, rectus 

femoris, adductoren en iliopsoas. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en elektrostimulatie. Multi-

level botulinetoxine behandelingen vinden op 

indicatie plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, been, (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 720 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende volwassen patiënten met 

Cardiovasculair accident (CVA), Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH), aangeboren hersenletsel, 

dwarslaesie, meningomyelocele, Multiple Sclerose 

(MS),Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS). Het doel van de behandeling is het 

verbeteren van de sta- en loopfunctie en van de 

transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen of opheffen van de al of niet pijnlijke 

dwangstand zoals een equinovarusstand van de voet 

, het klauwen van de tenen en hyperextentie van de 

knie en vermindering van de hinderlijke clonus. 

.Tevens het voorkomen van contraturen. De 

behandelde spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

gastrocnemius lateralis en medialis, soleus, tibialis 

posterior, tibialis anterior, flexor digitorum longus en 

brevis, flexor halluces longus en brevis, extensor 

hallucis longus, adductor halluces. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, functioneel, been, lopende volw. 

 

 

Indicatienummer: 721 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet lopende volwassen patiënten met een 

cardiovasculair accident (CVA) en Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH). Het doel van de behandeling 

is het verbeteren van de stand van het been, 

verbetering van het zitten en liggen , het voorkomen 

van contracturen van drukulcera en smetten, en het 

verminderen van hinderlijke clonus. De behandeling 

is gericht op verminderen of opheffen van de al of 

niet pijnlijke dwangstand zoals een equinovarusstand 

van de voet , het klauwen van de tenen en 

hyperextentie of flexie van de knie . De behandelde 

spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

semitendinosus, semimembranosus, gastrocnemius 

lateralis en medialis, soleus, tibialis posterior, tibialis 

anterior, flexor digitorum longus en brevis, flexor 

hallucis longus en brevis, extensor hallucis longus, 

adductor hallucis. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, afunctioneel, been (Volw.) 
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Indicatienummer: 722 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet-lopende kinderen met Cerebrale 

Parese en Niet aangeboren hersenafwijking (NAH) ter 

verbetering van de verzorgbaarheid, pijnreductie, 

zitbalans en contractuurbestijding mits geïndiceerd 

en geevalueerd door een interdisciplinair team en 

toegepast conform de richtlijn Cerebrale Parese. De 

te behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, peronei, hamstrings, rectus femoris en 

iliopsoas. De toepassing vindt plaats onder 

echogeleide en elektrostimulatie. Multi-level 

botulinetoxine behandelingen vinden op indicatie 

plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, been (Kind 0-18 jaar) 

(Cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 723 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

spieren van de romp, heup en knie bij de volwassen 

patiënten met dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Doel van de 

behandeling is verbetering van rompbalans en van de 

loop-sta-,zit- en lighouding, tevens vergemakkeijken 

van transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen en/of opheffen van al of niet pijnlijke 

dwangstand van de rug en nek , flexie adductie en 

rotatie van de heupen, extentie of flexie van de 

knieen. De behandelde spieren kunnen zijn m. psoas, 

iliacus, sartorius, rectus femoris, intermedius , 

adductor longus, adductor magnus, gracilis, 

semitendinosus, semimembranosus en biceps 

femoris. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, romp, heup en knie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 724 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

deels functioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten met Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS)) Het doel van 

de behandeling is verbetering van de stand van de 

hand en arm ,het verbeteren van de handarmfunctie 

en daardoor van de zelfredzaamheiden en het 

opheffen van hinderlijke clonus. Het betreft de 

behandeling gericht op vermindering van al of niet 
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pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand , tevens 

van functionele beperkingen veroorzaakt door 

hypertonie van bepaalde spiergroepen , en gericht op 

het voorkoming van contracturen. De behandelde 

spieren kunnen zijn musculus pectoralis , teres, 

deltoideus, biceps, brachialis, brachioradialis ,triceps, 

pronator teres , pronator quadratum, flexor carpi 

radialis, flexor carpi ulnaris flexor digitorum 

superficialis, flexor digitorum profundus, flexor 

pollicis longus, lumbricales, opponens, adductor 

pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, bovenste extremiteit (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 736 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 747 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dystonie (waaronder spasmodische dysfonie) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 761 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: First bite syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: First bite syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 762 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Focale dystoniën; Overige focale dystonie; Kaakklem 

Focale dystonieën arm of been; Taakspecifieke 

dystonieën (o.a. schrijfkramp) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Focale dystonie, kaakklem of taakspecifieke dystonie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 764 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Functionele schokken/myoclonieën bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Functionele schok of myoclonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 778 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 781 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypersalivatie bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Hypersalivatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 857 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multilevel botulinisatie onder narcose ter behandeling 

van spasticiteit van de armen en/of benen bij 

kinderen met Cerebrale Parese en Niet Aangeboren 

Hersenletsel (NAH). Multilevel behandelingen dienen 

geindiceerd te zijn door een kinderrevalidatiearts, 

gebaseerd te zijn op geinstrumenteerde 

gangbeeldanalyse en geprotocolleerd geëvalueerd 

door een interdisciplinair team. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en/of elektrostimulatie. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been (Kind 0-18 jaar) (Cerebrale 

parese en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 878 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Overkoepelende indicatie voor Botulinetoxine type A 

als "Add-on" bij locoregionale of multilevel 

behandelingen van upper motor neuron symptomen, 

zoals hypertonie en spasticiteit, in bovenste of 

onderste extremiteit of romp ten gevolge van een 

centraal neurologische diagnose ( o.a. cerebrale 

parese, Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), dwarslaesie, 

meningomyelocele, Multiple Seclerose (MS), 

Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS) ter voorkoming en ter behandeling 

van functionele beperkingen of problemen met 

betrekking tot verzorging / hygiene, cosmetiek of 

pijn, bij patiënten van 2 jaar en ouder. 

Verkorte indicatie: Hypertonie en spasticiteit, bovenste extremiteit/ 

onderste extremiteit / romp (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 901 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Segmentale dystonieen  (bijv. nek-arm, voet) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Segmentale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 902 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierfistel en -cyste bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierfistel of speekselkliercyste (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 903 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek: intraglandulair ter 

reductie van de speekselproductie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, reductie speekselproductie 
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(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 904 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek; syndroom van Frey bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, syndroom van Frey (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 915 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tics bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tic (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 916 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tremor bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tremor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 917 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Trismus; Bruxisme; kaakklem al dan niet in het kader 

van een dystoon beeld bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Trismus, bruxisme of kaaklem (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1186 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van lage of  postoperatieve patienten 

met M.Hirschrpung bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: M.Hirschrpung (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1328 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Rotatiestand of contractuur van de schouder bij 

kinderen met obstetrisch plexus brachialisletsel. 

Verkorte indicatie: Rotatiestand of contractuur, obstetrisch plexus 

brachialisletsel, schouder (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BOTOX INJECTIEPOEDER FLACON 100E 

 

Zindex nummer: 16226097 

ATC Code: M03AX01 

Werkzame stof: BOTULINE TOXINE 

Registratienummer: 117146 

Fabrikant: ALLERGAN BV 
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Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 76 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van blefarospasme en 

hemifacialisspasmen bij kinderen vanaf 12 jaar en 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme of hemifacialisspasme (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 77 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van spasmodische torticollis bij kinderen 

vanaf 12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasmodische torticollis (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 78 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Symptomatische behandeling van axillaire 

hyperhidrose (overmatig zweten) bij kinderen vanaf 

12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Axillaire hyperhidrose (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 80 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van 

blefarospasme bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 81 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van cervicale 

dystonie van voornamelijk rotatie vorm (spasmodic 

torticollis) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie of spasmodische torticollis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 82 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van spasticiteit 

van de bovenste ledematen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, bovenste ledematen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1565 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Spasticiteit van de arm volgend op een CVA bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm (Volw.) (CVA) 

 

 

Indicatienummer: 1566 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Symptomatische behandeling van dynamische 
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equinusvoet vervorming als gevolg van spasticiteit bij 

ambulante kinderen vanaf 2 jaar met 

hersenverlamming (cerebrale parese). 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 75 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Cervicale dystonie (torticollis spastica). 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 85 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Aanhoudende ernstige primaire hyperhidrose van de 

oksels, die de dagelijkse activiteiten belemmert en 

resistent is tegen een plaatselijk behandeling. 

Verkorte indicatie: Primaire hyperhidrose, oksels 

 

 

Indicatienummer: 86 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Symptoomverlichting bij volwassenen die voldoen 

aan de criteria voor chronische migraine (elke maand 

op 15 of meer dagen hoofdpijn, waarvan er op ten 

minste 8 dagen sprake is van migraine) bij patiënten 

die onvoldoende hebben gereageerd op of die 

intolerant zijn voor profylactische medicatie. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 28-03-2031 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 2 552 475 B1. 

Allergan is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Migraine, chronisch (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 88 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Focale spasticiteit als gevolg van dynamische 

spitsvoetmisvorming (equinus) door spasticiteit bij 

ambulante pediatrische patiënten met 

hersenverlamming van twee jaar of ouder. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 89 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Focale spasticiteit van de pols en hand bij volwassen 

patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, pols en hand (Volw.) (Beroerte) 

 

 

Indicatienummer: 90 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Focale spasticiteit van de enkel en de voet bij 

volwassen patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, enkel en voet (Volw.) (Beroerte) 
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Indicatienummer: 91 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme en geassocieerde 

focale dystonieën. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme of geassocieerde 

focale dystonie 

 

 

Indicatienummer: 92 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Idiopatische overactieve blaas met symptomen van 

urine-incontinentie, aandrang en frequentie bij 

volwassen patiënten die onvoldoende hebben 

gereageerd op of die intolerant zijn voor 

anticholinergische medicatie. 

Verkorte indicatie: Overactieve blaas, idiopathisch, na anticholinergica 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 93 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Urine-incontinentie bij volwassenen met een 

neurogene detrusoroveractiviteit als gevolg van een 

stabiel subcervicaal ruggenmergletsel of multiple 

sclerose. 

Verkorte indicatie: Urine-incontinentie, na subcervicaal 

ruggenmergletsel of MS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 670 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van achalasie, pylorospasme en fissura 

anii door middel van endoscopie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Achalasie, pylorospasme of fissura anii (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 700 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van scheelzien bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Scheelzien (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 710 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij het piriformis syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Piriformis syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 716 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

afunctioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten bij Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 
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paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Het doel van 

de behandeling is betere positionering van de arm 

en/of hand, het verbetering van verzorging en 

hygiene . en vermindering van hinderlijke clonus. Het 

betreft de behandeling gericht op vermindering van 

al of niet pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand 

, ter voorkoming van contracturen en van decubitus 

en het smetten. De behandelde spieren kunnen zijn 

musculus pectoralis , teres, deltoideus, biceps, 

brachialis, brachioradialis ,triceps, pronator teres , 

pronator quadratum, flexor carpi radialis, flexor carpi 

ulnaris flexor digitorum superficialis, flexor digitorum 

profundus, flexor pollicis longus, lumbricales, 

opponens, adductor pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, bovenste extremiteit 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 717 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen bij kinderen met Cerebrale Parese en Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH) ter verbetering 

van de arm- handfunctie en ADL, pijnreductie en 

contractuurbestijding mits geïndiceerd en 

geëvalueerd volgens protocol door een 

interdisciplinair team en toegepast conform de 

richtlijn Cerebrale Parese. De te behandelen spieren 

kunnen zijn de m. pectoralis, subscapularis, biceps, 

brachialis, brachioradialis, pronator teres, fl carpi 

ulnaris, fl carpi radialis, vingerflexoren, duimmuis. De 

toepassing vindt plaats onder echogeleide en 

elektrostimulatie. Multi-level botulinetoxine 

behandelingen vinden op indicatie plaats onder 

narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, arm (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 718 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen en benen bij kinderen met een dwarslaesie of 

Meningomyelocele. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been, (Kind 0-18 jaar) (dwarsleasie 

en meningomyelocele) 

 

 

Indicatienummer: 719 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende kinderen met Cerebrale Parese en 

Niet aangeboren hersenafwijking (NAH). Multilevel 

behandelingen dienen gebaseerd te zijn op 

geinstrumenteerde gangbeeldanalyse en geindiceerd 

en geprotocolleerd geëvalueerd door een 

interdisciplinair team. De toepassing dient plaats te 
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vinden conform de richtlijn Cerebrale Parese. De te 

behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, fl hallucis longus, peroneï, hamstrings, rectus 

femoris, adductoren en iliopsoas. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en elektrostimulatie. Multi-

level botulinetoxine behandelingen vinden op 

indicatie plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, been, (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 720 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende volwassen patiënten met 

Cardiovasculair accident (CVA), Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH), aangeboren hersenletsel, 

dwarslaesie, meningomyelocele, Multiple Sclerose 

(MS),Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS). Het doel van de behandeling is het 

verbeteren van de sta- en loopfunctie en van de 

transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen of opheffen van de al of niet pijnlijke 

dwangstand zoals een equinovarusstand van de voet 

, het klauwen van de tenen en hyperextentie van de 

knie en vermindering van de hinderlijke clonus. 

.Tevens het voorkomen van contraturen. De 

behandelde spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

gastrocnemius lateralis en medialis, soleus, tibialis 

posterior, tibialis anterior, flexor digitorum longus en 

brevis, flexor halluces longus en brevis, extensor 

hallucis longus, adductor halluces. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, functioneel, been, lopende volw. 

 

 

Indicatienummer: 721 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet lopende volwassen patiënten met een 

cardiovasculair accident (CVA) en Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH). Het doel van de behandeling 

is het verbeteren van de stand van het been, 

verbetering van het zitten en liggen , het voorkomen 

van contracturen van drukulcera en smetten, en het 

verminderen van hinderlijke clonus. De behandeling 

is gericht op verminderen of opheffen van de al of 

niet pijnlijke dwangstand zoals een equinovarusstand 

van de voet , het klauwen van de tenen en 

hyperextentie of flexie van de knie . De behandelde 

spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

semitendinosus, semimembranosus, gastrocnemius 

lateralis en medialis, soleus, tibialis posterior, tibialis 

anterior, flexor digitorum longus en brevis, flexor 

hallucis longus en brevis, extensor hallucis longus, 

adductor hallucis. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, afunctioneel, been (Volw.) 
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Indicatienummer: 722 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet-lopende kinderen met Cerebrale 

Parese en Niet aangeboren hersenafwijking (NAH) ter 

verbetering van de verzorgbaarheid, pijnreductie, 

zitbalans en contractuurbestijding mits geïndiceerd 

en geevalueerd door een interdisciplinair team en 

toegepast conform de richtlijn Cerebrale Parese. De 

te behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, peronei, hamstrings, rectus femoris en 

iliopsoas. De toepassing vindt plaats onder 

echogeleide en elektrostimulatie. Multi-level 

botulinetoxine behandelingen vinden op indicatie 

plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, been (Kind 0-18 jaar) 

(Cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 723 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

spieren van de romp, heup en knie bij de volwassen 

patiënten met dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Doel van de 

behandeling is verbetering van rompbalans en van de 

loop-sta-,zit- en lighouding, tevens vergemakkeijken 

van transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen en/of opheffen van al of niet pijnlijke 

dwangstand van de rug en nek , flexie adductie en 

rotatie van de heupen, extentie of flexie van de 

knieen. De behandelde spieren kunnen zijn m. psoas, 

iliacus, sartorius, rectus femoris, intermedius , 

adductor longus, adductor magnus, gracilis, 

semitendinosus, semimembranosus en biceps 

femoris. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, romp, heup en knie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 724 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

deels functioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten met Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS)) Het doel van 

de behandeling is verbetering van de stand van de 

hand en arm ,het verbeteren van de handarmfunctie 

en daardoor van de zelfredzaamheiden en het 

opheffen van hinderlijke clonus. Het betreft de 
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behandeling gericht op vermindering van al of niet 

pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand , tevens 

van functionele beperkingen veroorzaakt door 

hypertonie van bepaalde spiergroepen , en gericht op 

het voorkoming van contracturen. De behandelde 

spieren kunnen zijn musculus pectoralis , teres, 

deltoideus, biceps, brachialis, brachioradialis ,triceps, 

pronator teres , pronator quadratum, flexor carpi 

radialis, flexor carpi ulnaris flexor digitorum 

superficialis, flexor digitorum profundus, flexor 

pollicis longus, lumbricales, opponens, adductor 

pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, bovenste extremiteit (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 736 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 747 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dystonie (waaronder spasmodische dysfonie) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 761 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: First bite syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: First bite syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 762 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Focale dystoniën; Overige focale dystonie; Kaakklem 

Focale dystonieën arm of been; Taakspecifieke 

dystonieën (o.a. schrijfkramp) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Focale dystonie, kaakklem of taakspecifieke dystonie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 764 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Functionele schokken/myoclonieën bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Functionele schok of myoclonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 778 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 781 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Hypersalivatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hypersalivatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 857 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multilevel botulinisatie onder narcose ter behandeling 

van spasticiteit van de armen en/of benen bij 

kinderen met Cerebrale Parese en Niet Aangeboren 

Hersenletsel (NAH). Multilevel behandelingen dienen 

geindiceerd te zijn door een kinderrevalidatiearts, 

gebaseerd te zijn op geinstrumenteerde 

gangbeeldanalyse en geprotocolleerd geëvalueerd 

door een interdisciplinair team. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en/of elektrostimulatie. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been (Kind 0-18 jaar) (Cerebrale 

parese en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 878 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Overkoepelende indicatie voor Botulinetoxine type A 

als "Add-on" bij locoregionale of multilevel 

behandelingen van upper motor neuron symptomen, 

zoals hypertonie en spasticiteit, in bovenste of 

onderste extremiteit of romp ten gevolge van een 

centraal neurologische diagnose ( o.a. cerebrale 

parese, Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), dwarslaesie, 

meningomyelocele, Multiple Seclerose (MS), 

Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS) ter voorkoming en ter behandeling 

van functionele beperkingen of problemen met 

betrekking tot verzorging / hygiene, cosmetiek of 

pijn, bij patiënten van 2 jaar en ouder. 

Verkorte indicatie: Hypertonie en spasticiteit, bovenste extremiteit/ 

onderste extremiteit / romp (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 901 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Segmentale dystonieen  (bijv. nek-arm, voet) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Segmentale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 902 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierfistel en -cyste bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierfistel of speekselkliercyste (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 903 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek: intraglandulair ter 

reductie van de speekselproductie bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, reductie speekselproductie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 904 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek; syndroom van Frey bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, syndroom van Frey (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 915 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tics bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tic (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 916 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tremor bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tremor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 917 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Trismus; Bruxisme; kaakklem al dan niet in het kader 

van een dystoon beeld bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Trismus, bruxisme of kaaklem (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1186 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van lage of  postoperatieve patienten 

met M.Hirschrpung bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: M.Hirschrpung (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1328 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Rotatiestand of contractuur van de schouder bij 

kinderen met obstetrisch plexus brachialisletsel. 

Verkorte indicatie: Rotatiestand of contractuur, obstetrisch plexus 

brachialisletsel, schouder (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BOTOX INJECTIEPOEDER FLACON 100E 

 

Zindex nummer: 16263391 

ATC Code: M03AX01 

Werkzame stof: BOTULINE TOXINE 

Registratienummer: 117380//117146 
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Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 76 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van blefarospasme en 

hemifacialisspasmen bij kinderen vanaf 12 jaar en 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme of hemifacialisspasme (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 77 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van spasmodische torticollis bij kinderen 

vanaf 12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasmodische torticollis (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 78 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Symptomatische behandeling van axillaire 

hyperhidrose (overmatig zweten) bij kinderen vanaf 

12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Axillaire hyperhidrose (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 80 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van 

blefarospasme bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 81 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van cervicale 

dystonie van voornamelijk rotatie vorm (spasmodic 

torticollis) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie of spasmodische torticollis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 82 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van spasticiteit 

van de bovenste ledematen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, bovenste ledematen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1565 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Spasticiteit van de arm volgend op een CVA bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm (Volw.) (CVA) 

 

 

Indicatienummer: 1566 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: Symptomatische behandeling van dynamische 

equinusvoet vervorming als gevolg van spasticiteit bij 

ambulante kinderen vanaf 2 jaar met 

hersenverlamming (cerebrale parese). 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 75 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Cervicale dystonie (torticollis spastica). 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 85 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Aanhoudende ernstige primaire hyperhidrose van de 

oksels, die de dagelijkse activiteiten belemmert en 

resistent is tegen een plaatselijk behandeling. 

Verkorte indicatie: Primaire hyperhidrose, oksels 

 

 

Indicatienummer: 86 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Symptoomverlichting bij volwassenen die voldoen 

aan de criteria voor chronische migraine (elke maand 

op 15 of meer dagen hoofdpijn, waarvan er op ten 

minste 8 dagen sprake is van migraine) bij patiënten 

die onvoldoende hebben gereageerd op of die 

intolerant zijn voor profylactische medicatie. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 28-03-2031 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 2 552 475 B1. 

Allergan is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Migraine, chronisch (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 88 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Focale spasticiteit als gevolg van dynamische 

spitsvoetmisvorming (equinus) door spasticiteit bij 

ambulante pediatrische patiënten met 

hersenverlamming van twee jaar of ouder. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 89 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Focale spasticiteit van de pols en hand bij volwassen 

patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, pols en hand (Volw.) (Beroerte) 

 

 

Indicatienummer: 90 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Focale spasticiteit van de enkel en de voet bij 

volwassen patiënten na een beroerte. 
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Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, enkel en voet (Volw.) (Beroerte) 

 

 

Indicatienummer: 91 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme en geassocieerde 

focale dystonieën. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme of geassocieerde 

focale dystonie 

 

 

Indicatienummer: 92 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Idiopatische overactieve blaas met symptomen van 

urine-incontinentie, aandrang en frequentie bij 

volwassen patiënten die onvoldoende hebben 

gereageerd op of die intolerant zijn voor 

anticholinergische medicatie. 

Verkorte indicatie: Overactieve blaas, idiopathisch, na anticholinergica 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 93 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Urine-incontinentie bij volwassenen met een 

neurogene detrusoroveractiviteit als gevolg van een 

stabiel subcervicaal ruggenmergletsel of multiple 

sclerose. 

Verkorte indicatie: Urine-incontinentie, na subcervicaal 

ruggenmergletsel of MS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 670 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van achalasie, pylorospasme en fissura 

anii door middel van endoscopie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Achalasie, pylorospasme of fissura anii (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 700 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van scheelzien bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Scheelzien (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 710 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij het piriformis syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Piriformis syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 716 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

afunctioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten bij Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 
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Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Het doel van 

de behandeling is betere positionering van de arm 

en/of hand, het verbetering van verzorging en 

hygiene . en vermindering van hinderlijke clonus. Het 

betreft de behandeling gericht op vermindering van 

al of niet pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand 

, ter voorkoming van contracturen en van decubitus 

en het smetten. De behandelde spieren kunnen zijn 

musculus pectoralis , teres, deltoideus, biceps, 

brachialis, brachioradialis ,triceps, pronator teres , 

pronator quadratum, flexor carpi radialis, flexor carpi 

ulnaris flexor digitorum superficialis, flexor digitorum 

profundus, flexor pollicis longus, lumbricales, 

opponens, adductor pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, bovenste extremiteit 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 717 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen bij kinderen met Cerebrale Parese en Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH) ter verbetering 

van de arm- handfunctie en ADL, pijnreductie en 

contractuurbestijding mits geïndiceerd en 

geëvalueerd volgens protocol door een 

interdisciplinair team en toegepast conform de 

richtlijn Cerebrale Parese. De te behandelen spieren 

kunnen zijn de m. pectoralis, subscapularis, biceps, 

brachialis, brachioradialis, pronator teres, fl carpi 

ulnaris, fl carpi radialis, vingerflexoren, duimmuis. De 

toepassing vindt plaats onder echogeleide en 

elektrostimulatie. Multi-level botulinetoxine 

behandelingen vinden op indicatie plaats onder 

narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, arm (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 718 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen en benen bij kinderen met een dwarslaesie of 

Meningomyelocele. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been, (Kind 0-18 jaar) (dwarsleasie 

en meningomyelocele) 

 

 

Indicatienummer: 719 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende kinderen met Cerebrale Parese en 

Niet aangeboren hersenafwijking (NAH). Multilevel 

behandelingen dienen gebaseerd te zijn op 

geinstrumenteerde gangbeeldanalyse en geindiceerd 

en geprotocolleerd geëvalueerd door een 
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interdisciplinair team. De toepassing dient plaats te 

vinden conform de richtlijn Cerebrale Parese. De te 

behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, fl hallucis longus, peroneï, hamstrings, rectus 

femoris, adductoren en iliopsoas. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en elektrostimulatie. Multi-

level botulinetoxine behandelingen vinden op 

indicatie plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, been, (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 720 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende volwassen patiënten met 

Cardiovasculair accident (CVA), Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH), aangeboren hersenletsel, 

dwarslaesie, meningomyelocele, Multiple Sclerose 

(MS),Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS). Het doel van de behandeling is het 

verbeteren van de sta- en loopfunctie en van de 

transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen of opheffen van de al of niet pijnlijke 

dwangstand zoals een equinovarusstand van de voet 

, het klauwen van de tenen en hyperextentie van de 

knie en vermindering van de hinderlijke clonus. 

.Tevens het voorkomen van contraturen. De 

behandelde spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

gastrocnemius lateralis en medialis, soleus, tibialis 

posterior, tibialis anterior, flexor digitorum longus en 

brevis, flexor halluces longus en brevis, extensor 

hallucis longus, adductor halluces. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, functioneel, been, lopende volw. 

 

 

Indicatienummer: 721 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet lopende volwassen patiënten met een 

cardiovasculair accident (CVA) en Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH). Het doel van de behandeling 

is het verbeteren van de stand van het been, 

verbetering van het zitten en liggen , het voorkomen 

van contracturen van drukulcera en smetten, en het 

verminderen van hinderlijke clonus. De behandeling 

is gericht op verminderen of opheffen van de al of 

niet pijnlijke dwangstand zoals een equinovarusstand 

van de voet , het klauwen van de tenen en 

hyperextentie of flexie van de knie . De behandelde 

spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

semitendinosus, semimembranosus, gastrocnemius 

lateralis en medialis, soleus, tibialis posterior, tibialis 

anterior, flexor digitorum longus en brevis, flexor 

hallucis longus en brevis, extensor hallucis longus, 

adductor hallucis. 
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Verkorte indicatie: Spasiteit, afunctioneel, been (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 722 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet-lopende kinderen met Cerebrale 

Parese en Niet aangeboren hersenafwijking (NAH) ter 

verbetering van de verzorgbaarheid, pijnreductie, 

zitbalans en contractuurbestijding mits geïndiceerd 

en geevalueerd door een interdisciplinair team en 

toegepast conform de richtlijn Cerebrale Parese. De 

te behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, peronei, hamstrings, rectus femoris en 

iliopsoas. De toepassing vindt plaats onder 

echogeleide en elektrostimulatie. Multi-level 

botulinetoxine behandelingen vinden op indicatie 

plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, been (Kind 0-18 jaar) 

(Cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 723 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

spieren van de romp, heup en knie bij de volwassen 

patiënten met dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Doel van de 

behandeling is verbetering van rompbalans en van de 

loop-sta-,zit- en lighouding, tevens vergemakkeijken 

van transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen en/of opheffen van al of niet pijnlijke 

dwangstand van de rug en nek , flexie adductie en 

rotatie van de heupen, extentie of flexie van de 

knieen. De behandelde spieren kunnen zijn m. psoas, 

iliacus, sartorius, rectus femoris, intermedius , 

adductor longus, adductor magnus, gracilis, 

semitendinosus, semimembranosus en biceps 

femoris. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, romp, heup en knie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 724 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

deels functioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten met Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS)) Het doel van 

de behandeling is verbetering van de stand van de 

hand en arm ,het verbeteren van de handarmfunctie 

en daardoor van de zelfredzaamheiden en het 
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opheffen van hinderlijke clonus. Het betreft de 

behandeling gericht op vermindering van al of niet 

pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand , tevens 

van functionele beperkingen veroorzaakt door 

hypertonie van bepaalde spiergroepen , en gericht op 

het voorkoming van contracturen. De behandelde 

spieren kunnen zijn musculus pectoralis , teres, 

deltoideus, biceps, brachialis, brachioradialis ,triceps, 

pronator teres , pronator quadratum, flexor carpi 

radialis, flexor carpi ulnaris flexor digitorum 

superficialis, flexor digitorum profundus, flexor 

pollicis longus, lumbricales, opponens, adductor 

pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, bovenste extremiteit (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 736 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 747 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dystonie (waaronder spasmodische dysfonie) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 761 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: First bite syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: First bite syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 762 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Focale dystoniën; Overige focale dystonie; Kaakklem 

Focale dystonieën arm of been; Taakspecifieke 

dystonieën (o.a. schrijfkramp) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Focale dystonie, kaakklem of taakspecifieke dystonie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 764 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Functionele schokken/myoclonieën bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Functionele schok of myoclonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 778 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 781 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypersalivatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hypersalivatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 857 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multilevel botulinisatie onder narcose ter behandeling 

van spasticiteit van de armen en/of benen bij 

kinderen met Cerebrale Parese en Niet Aangeboren 

Hersenletsel (NAH). Multilevel behandelingen dienen 

geindiceerd te zijn door een kinderrevalidatiearts, 

gebaseerd te zijn op geinstrumenteerde 

gangbeeldanalyse en geprotocolleerd geëvalueerd 

door een interdisciplinair team. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en/of elektrostimulatie. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been (Kind 0-18 jaar) (Cerebrale 

parese en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 878 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Overkoepelende indicatie voor Botulinetoxine type A 

als "Add-on" bij locoregionale of multilevel 

behandelingen van upper motor neuron symptomen, 

zoals hypertonie en spasticiteit, in bovenste of 

onderste extremiteit of romp ten gevolge van een 

centraal neurologische diagnose ( o.a. cerebrale 

parese, Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), dwarslaesie, 

meningomyelocele, Multiple Seclerose (MS), 

Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS) ter voorkoming en ter behandeling 

van functionele beperkingen of problemen met 

betrekking tot verzorging / hygiene, cosmetiek of 

pijn, bij patiënten van 2 jaar en ouder. 

Verkorte indicatie: Hypertonie en spasticiteit, bovenste extremiteit/ 

onderste extremiteit / romp (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 901 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Segmentale dystonieen  (bijv. nek-arm, voet) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Segmentale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 902 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierfistel en -cyste bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierfistel of speekselkliercyste (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 903 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek: intraglandulair ter 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 309 van 4271 

reductie van de speekselproductie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, reductie speekselproductie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 904 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek; syndroom van Frey bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, syndroom van Frey (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 915 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tics bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tic (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 916 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tremor bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tremor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 917 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Trismus; Bruxisme; kaakklem al dan niet in het kader 

van een dystoon beeld bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Trismus, bruxisme of kaaklem (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1186 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van lage of  postoperatieve patienten 

met M.Hirschrpung bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: M.Hirschrpung (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1328 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Rotatiestand of contractuur van de schouder bij 

kinderen met obstetrisch plexus brachialisletsel. 

Verkorte indicatie: Rotatiestand of contractuur, obstetrisch plexus 

brachialisletsel, schouder (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BOTOX INJECTIEPOEDER FLACON 100E 

 

Zindex nummer: 16602099 

ATC Code: M03AX01 

Werkzame stof: BOTULINE TOXINE 
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Registratienummer: 121158//117146 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 76 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van blefarospasme en 

hemifacialisspasmen bij kinderen vanaf 12 jaar en 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme of hemifacialisspasme (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 77 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van spasmodische torticollis bij kinderen 

vanaf 12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasmodische torticollis (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 78 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Symptomatische behandeling van axillaire 

hyperhidrose (overmatig zweten) bij kinderen vanaf 

12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Axillaire hyperhidrose (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 80 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van 

blefarospasme bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 81 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van cervicale 

dystonie van voornamelijk rotatie vorm (spasmodic 

torticollis) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie of spasmodische torticollis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 82 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van spasticiteit 

van de bovenste ledematen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, bovenste ledematen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1565 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Spasticiteit van de arm volgend op een CVA bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm (Volw.) (CVA) 

 

 

Indicatienummer: 1566 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Symptomatische behandeling van dynamische 

equinusvoet vervorming als gevolg van spasticiteit bij 

ambulante kinderen vanaf 2 jaar met 

hersenverlamming (cerebrale parese). 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 75 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Cervicale dystonie (torticollis spastica). 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 85 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Aanhoudende ernstige primaire hyperhidrose van de 

oksels, die de dagelijkse activiteiten belemmert en 

resistent is tegen een plaatselijk behandeling. 

Verkorte indicatie: Primaire hyperhidrose, oksels 

 

 

Indicatienummer: 86 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Symptoomverlichting bij volwassenen die voldoen 

aan de criteria voor chronische migraine (elke maand 

op 15 of meer dagen hoofdpijn, waarvan er op ten 

minste 8 dagen sprake is van migraine) bij patiënten 

die onvoldoende hebben gereageerd op of die 

intolerant zijn voor profylactische medicatie. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 28-03-2031 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 2 552 475 B1. 

Allergan is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Migraine, chronisch (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 88 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Focale spasticiteit als gevolg van dynamische 

spitsvoetmisvorming (equinus) door spasticiteit bij 

ambulante pediatrische patiënten met 

hersenverlamming van twee jaar of ouder. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 89 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Focale spasticiteit van de pols en hand bij volwassen 

patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, pols en hand (Volw.) (Beroerte) 

 

 

Indicatienummer: 90 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Focale spasticiteit van de enkel en de voet bij 
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volwassen patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, enkel en voet (Volw.) (Beroerte) 

 

 

Indicatienummer: 91 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme en geassocieerde 

focale dystonieën. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme of geassocieerde 

focale dystonie 

 

 

Indicatienummer: 92 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Idiopatische overactieve blaas met symptomen van 

urine-incontinentie, aandrang en frequentie bij 

volwassen patiënten die onvoldoende hebben 

gereageerd op of die intolerant zijn voor 

anticholinergische medicatie. 

Verkorte indicatie: Overactieve blaas, idiopathisch, na anticholinergica 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 93 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Urine-incontinentie bij volwassenen met een 

neurogene detrusoroveractiviteit als gevolg van een 

stabiel subcervicaal ruggenmergletsel of multiple 

sclerose. 

Verkorte indicatie: Urine-incontinentie, na subcervicaal 

ruggenmergletsel of MS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 670 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van achalasie, pylorospasme en fissura 

anii door middel van endoscopie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Achalasie, pylorospasme of fissura anii (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 700 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van scheelzien bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Scheelzien (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 710 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij het piriformis syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Piriformis syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 716 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

afunctioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten bij Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 
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hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Het doel van 

de behandeling is betere positionering van de arm 

en/of hand, het verbetering van verzorging en 

hygiene . en vermindering van hinderlijke clonus. Het 

betreft de behandeling gericht op vermindering van 

al of niet pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand 

, ter voorkoming van contracturen en van decubitus 

en het smetten. De behandelde spieren kunnen zijn 

musculus pectoralis , teres, deltoideus, biceps, 

brachialis, brachioradialis ,triceps, pronator teres , 

pronator quadratum, flexor carpi radialis, flexor carpi 

ulnaris flexor digitorum superficialis, flexor digitorum 

profundus, flexor pollicis longus, lumbricales, 

opponens, adductor pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, bovenste extremiteit 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 717 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen bij kinderen met Cerebrale Parese en Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH) ter verbetering 

van de arm- handfunctie en ADL, pijnreductie en 

contractuurbestijding mits geïndiceerd en 

geëvalueerd volgens protocol door een 

interdisciplinair team en toegepast conform de 

richtlijn Cerebrale Parese. De te behandelen spieren 

kunnen zijn de m. pectoralis, subscapularis, biceps, 

brachialis, brachioradialis, pronator teres, fl carpi 

ulnaris, fl carpi radialis, vingerflexoren, duimmuis. De 

toepassing vindt plaats onder echogeleide en 

elektrostimulatie. Multi-level botulinetoxine 

behandelingen vinden op indicatie plaats onder 

narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, arm (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 718 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen en benen bij kinderen met een dwarslaesie of 

Meningomyelocele. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been, (Kind 0-18 jaar) (dwarsleasie 

en meningomyelocele) 

 

 

Indicatienummer: 719 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende kinderen met Cerebrale Parese en 

Niet aangeboren hersenafwijking (NAH). Multilevel 

behandelingen dienen gebaseerd te zijn op 

geinstrumenteerde gangbeeldanalyse en geindiceerd 
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en geprotocolleerd geëvalueerd door een 

interdisciplinair team. De toepassing dient plaats te 

vinden conform de richtlijn Cerebrale Parese. De te 

behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, fl hallucis longus, peroneï, hamstrings, rectus 

femoris, adductoren en iliopsoas. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en elektrostimulatie. Multi-

level botulinetoxine behandelingen vinden op 

indicatie plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, been, (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 720 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende volwassen patiënten met 

Cardiovasculair accident (CVA), Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH), aangeboren hersenletsel, 

dwarslaesie, meningomyelocele, Multiple Sclerose 

(MS),Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS). Het doel van de behandeling is het 

verbeteren van de sta- en loopfunctie en van de 

transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen of opheffen van de al of niet pijnlijke 

dwangstand zoals een equinovarusstand van de voet 

, het klauwen van de tenen en hyperextentie van de 

knie en vermindering van de hinderlijke clonus. 

.Tevens het voorkomen van contraturen. De 

behandelde spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

gastrocnemius lateralis en medialis, soleus, tibialis 

posterior, tibialis anterior, flexor digitorum longus en 

brevis, flexor halluces longus en brevis, extensor 

hallucis longus, adductor halluces. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, functioneel, been, lopende volw. 

 

 

Indicatienummer: 721 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet lopende volwassen patiënten met een 

cardiovasculair accident (CVA) en Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH). Het doel van de behandeling 

is het verbeteren van de stand van het been, 

verbetering van het zitten en liggen , het voorkomen 

van contracturen van drukulcera en smetten, en het 

verminderen van hinderlijke clonus. De behandeling 

is gericht op verminderen of opheffen van de al of 

niet pijnlijke dwangstand zoals een equinovarusstand 

van de voet , het klauwen van de tenen en 

hyperextentie of flexie van de knie . De behandelde 

spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

semitendinosus, semimembranosus, gastrocnemius 

lateralis en medialis, soleus, tibialis posterior, tibialis 

anterior, flexor digitorum longus en brevis, flexor 

hallucis longus en brevis, extensor hallucis longus, 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 315 van 4271 

adductor hallucis. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, afunctioneel, been (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 722 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet-lopende kinderen met Cerebrale 

Parese en Niet aangeboren hersenafwijking (NAH) ter 

verbetering van de verzorgbaarheid, pijnreductie, 

zitbalans en contractuurbestijding mits geïndiceerd 

en geevalueerd door een interdisciplinair team en 

toegepast conform de richtlijn Cerebrale Parese. De 

te behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, peronei, hamstrings, rectus femoris en 

iliopsoas. De toepassing vindt plaats onder 

echogeleide en elektrostimulatie. Multi-level 

botulinetoxine behandelingen vinden op indicatie 

plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, been (Kind 0-18 jaar) 

(Cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 723 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

spieren van de romp, heup en knie bij de volwassen 

patiënten met dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Doel van de 

behandeling is verbetering van rompbalans en van de 

loop-sta-,zit- en lighouding, tevens vergemakkeijken 

van transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen en/of opheffen van al of niet pijnlijke 

dwangstand van de rug en nek , flexie adductie en 

rotatie van de heupen, extentie of flexie van de 

knieen. De behandelde spieren kunnen zijn m. psoas, 

iliacus, sartorius, rectus femoris, intermedius , 

adductor longus, adductor magnus, gracilis, 

semitendinosus, semimembranosus en biceps 

femoris. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, romp, heup en knie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 724 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

deels functioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten met Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS)) Het doel van 

de behandeling is verbetering van de stand van de 

hand en arm ,het verbeteren van de handarmfunctie 
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en daardoor van de zelfredzaamheiden en het 

opheffen van hinderlijke clonus. Het betreft de 

behandeling gericht op vermindering van al of niet 

pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand , tevens 

van functionele beperkingen veroorzaakt door 

hypertonie van bepaalde spiergroepen , en gericht op 

het voorkoming van contracturen. De behandelde 

spieren kunnen zijn musculus pectoralis , teres, 

deltoideus, biceps, brachialis, brachioradialis ,triceps, 

pronator teres , pronator quadratum, flexor carpi 

radialis, flexor carpi ulnaris flexor digitorum 

superficialis, flexor digitorum profundus, flexor 

pollicis longus, lumbricales, opponens, adductor 

pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, bovenste extremiteit (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 736 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 747 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dystonie (waaronder spasmodische dysfonie) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 761 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: First bite syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: First bite syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 762 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Focale dystoniën; Overige focale dystonie; Kaakklem 

Focale dystonieën arm of been; Taakspecifieke 

dystonieën (o.a. schrijfkramp) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Focale dystonie, kaakklem of taakspecifieke dystonie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 764 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Functionele schokken/myoclonieën bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Functionele schok of myoclonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 778 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn  (Volw.) 
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Indicatienummer: 781 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypersalivatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hypersalivatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 857 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multilevel botulinisatie onder narcose ter behandeling 

van spasticiteit van de armen en/of benen bij 

kinderen met Cerebrale Parese en Niet Aangeboren 

Hersenletsel (NAH). Multilevel behandelingen dienen 

geindiceerd te zijn door een kinderrevalidatiearts, 

gebaseerd te zijn op geinstrumenteerde 

gangbeeldanalyse en geprotocolleerd geëvalueerd 

door een interdisciplinair team. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en/of elektrostimulatie. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been (Kind 0-18 jaar) (Cerebrale 

parese en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 878 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Overkoepelende indicatie voor Botulinetoxine type A 

als "Add-on" bij locoregionale of multilevel 

behandelingen van upper motor neuron symptomen, 

zoals hypertonie en spasticiteit, in bovenste of 

onderste extremiteit of romp ten gevolge van een 

centraal neurologische diagnose ( o.a. cerebrale 

parese, Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), dwarslaesie, 

meningomyelocele, Multiple Seclerose (MS), 

Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS) ter voorkoming en ter behandeling 

van functionele beperkingen of problemen met 

betrekking tot verzorging / hygiene, cosmetiek of 

pijn, bij patiënten van 2 jaar en ouder. 

Verkorte indicatie: Hypertonie en spasticiteit, bovenste extremiteit/ 

onderste extremiteit / romp (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 901 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Segmentale dystonieen  (bijv. nek-arm, voet) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Segmentale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 902 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierfistel en -cyste bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierfistel of speekselkliercyste (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 903 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Speekselklierproblematiek: intraglandulair ter 

reductie van de speekselproductie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, reductie speekselproductie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 904 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek; syndroom van Frey bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, syndroom van Frey (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 915 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tics bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tic (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 916 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tremor bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tremor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 917 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Trismus; Bruxisme; kaakklem al dan niet in het kader 

van een dystoon beeld bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Trismus, bruxisme of kaaklem (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1186 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van lage of  postoperatieve patienten 

met M.Hirschrpung bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: M.Hirschrpung (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1328 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Rotatiestand of contractuur van de schouder bij 

kinderen met obstetrisch plexus brachialisletsel. 

Verkorte indicatie: Rotatiestand of contractuur, obstetrisch plexus 

brachialisletsel, schouder (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BOTOX INJECTIEPOEDER FLACON 100E 

 

Zindex nummer: 16666666 

ATC Code: M03AX01 
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Werkzame stof: BOTULINE TOXINE 

Registratienummer: 121735//117146 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 76 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van blefarospasme en 

hemifacialisspasmen bij kinderen vanaf 12 jaar en 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme of hemifacialisspasme (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 77 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van spasmodische torticollis bij kinderen 

vanaf 12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasmodische torticollis (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 78 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Symptomatische behandeling van axillaire 

hyperhidrose (overmatig zweten) bij kinderen vanaf 

12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Axillaire hyperhidrose (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 80 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van 

blefarospasme bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 81 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van cervicale 

dystonie van voornamelijk rotatie vorm (spasmodic 

torticollis) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie of spasmodische torticollis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 82 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van spasticiteit 

van de bovenste ledematen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, bovenste ledematen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1565 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Spasticiteit van de arm volgend op een CVA bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm (Volw.) (CVA) 
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Indicatienummer: 1566 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Symptomatische behandeling van dynamische 

equinusvoet vervorming als gevolg van spasticiteit bij 

ambulante kinderen vanaf 2 jaar met 

hersenverlamming (cerebrale parese). 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 75 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Cervicale dystonie (torticollis spastica). 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 85 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Aanhoudende ernstige primaire hyperhidrose van de 

oksels, die de dagelijkse activiteiten belemmert en 

resistent is tegen een plaatselijk behandeling. 

Verkorte indicatie: Primaire hyperhidrose, oksels 

 

 

Indicatienummer: 86 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Symptoomverlichting bij volwassenen die voldoen 

aan de criteria voor chronische migraine (elke maand 

op 15 of meer dagen hoofdpijn, waarvan er op ten 

minste 8 dagen sprake is van migraine) bij patiënten 

die onvoldoende hebben gereageerd op of die 

intolerant zijn voor profylactische medicatie. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 28-03-2031 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 2 552 475 B1. 

Allergan is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Migraine, chronisch (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 88 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Focale spasticiteit als gevolg van dynamische 

spitsvoetmisvorming (equinus) door spasticiteit bij 

ambulante pediatrische patiënten met 

hersenverlamming van twee jaar of ouder. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 89 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Focale spasticiteit van de pols en hand bij volwassen 

patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, pols en hand (Volw.) (Beroerte) 

 

 

Indicatienummer: 90 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Focale spasticiteit van de enkel en de voet bij 

volwassen patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, enkel en voet (Volw.) (Beroerte) 

 

 

Indicatienummer: 91 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme en geassocieerde 

focale dystonieën. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme of geassocieerde 

focale dystonie 

 

 

Indicatienummer: 92 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Idiopatische overactieve blaas met symptomen van 

urine-incontinentie, aandrang en frequentie bij 

volwassen patiënten die onvoldoende hebben 

gereageerd op of die intolerant zijn voor 

anticholinergische medicatie. 

Verkorte indicatie: Overactieve blaas, idiopathisch, na anticholinergica 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 93 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Urine-incontinentie bij volwassenen met een 

neurogene detrusoroveractiviteit als gevolg van een 

stabiel subcervicaal ruggenmergletsel of multiple 

sclerose. 

Verkorte indicatie: Urine-incontinentie, na subcervicaal 

ruggenmergletsel of MS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 670 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van achalasie, pylorospasme en fissura 

anii door middel van endoscopie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Achalasie, pylorospasme of fissura anii (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 700 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van scheelzien bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Scheelzien (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 710 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij het piriformis syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Piriformis syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 716 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

afunctioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten bij Cardiovasculair accident (CVA), Niet 
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aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Het doel van 

de behandeling is betere positionering van de arm 

en/of hand, het verbetering van verzorging en 

hygiene . en vermindering van hinderlijke clonus. Het 

betreft de behandeling gericht op vermindering van 

al of niet pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand 

, ter voorkoming van contracturen en van decubitus 

en het smetten. De behandelde spieren kunnen zijn 

musculus pectoralis , teres, deltoideus, biceps, 

brachialis, brachioradialis ,triceps, pronator teres , 

pronator quadratum, flexor carpi radialis, flexor carpi 

ulnaris flexor digitorum superficialis, flexor digitorum 

profundus, flexor pollicis longus, lumbricales, 

opponens, adductor pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, bovenste extremiteit 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 717 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen bij kinderen met Cerebrale Parese en Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH) ter verbetering 

van de arm- handfunctie en ADL, pijnreductie en 

contractuurbestijding mits geïndiceerd en 

geëvalueerd volgens protocol door een 

interdisciplinair team en toegepast conform de 

richtlijn Cerebrale Parese. De te behandelen spieren 

kunnen zijn de m. pectoralis, subscapularis, biceps, 

brachialis, brachioradialis, pronator teres, fl carpi 

ulnaris, fl carpi radialis, vingerflexoren, duimmuis. De 

toepassing vindt plaats onder echogeleide en 

elektrostimulatie. Multi-level botulinetoxine 

behandelingen vinden op indicatie plaats onder 

narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, arm (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 718 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen en benen bij kinderen met een dwarslaesie of 

Meningomyelocele. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been, (Kind 0-18 jaar) (dwarsleasie 

en meningomyelocele) 

 

 

Indicatienummer: 719 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende kinderen met Cerebrale Parese en 

Niet aangeboren hersenafwijking (NAH). Multilevel 

behandelingen dienen gebaseerd te zijn op 
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geinstrumenteerde gangbeeldanalyse en geindiceerd 

en geprotocolleerd geëvalueerd door een 

interdisciplinair team. De toepassing dient plaats te 

vinden conform de richtlijn Cerebrale Parese. De te 

behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, fl hallucis longus, peroneï, hamstrings, rectus 

femoris, adductoren en iliopsoas. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en elektrostimulatie. Multi-

level botulinetoxine behandelingen vinden op 

indicatie plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, been, (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 720 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende volwassen patiënten met 

Cardiovasculair accident (CVA), Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH), aangeboren hersenletsel, 

dwarslaesie, meningomyelocele, Multiple Sclerose 

(MS),Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS). Het doel van de behandeling is het 

verbeteren van de sta- en loopfunctie en van de 

transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen of opheffen van de al of niet pijnlijke 

dwangstand zoals een equinovarusstand van de voet 

, het klauwen van de tenen en hyperextentie van de 

knie en vermindering van de hinderlijke clonus. 

.Tevens het voorkomen van contraturen. De 

behandelde spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

gastrocnemius lateralis en medialis, soleus, tibialis 

posterior, tibialis anterior, flexor digitorum longus en 

brevis, flexor halluces longus en brevis, extensor 

hallucis longus, adductor halluces. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, functioneel, been, lopende volw. 

 

 

Indicatienummer: 721 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet lopende volwassen patiënten met een 

cardiovasculair accident (CVA) en Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH). Het doel van de behandeling 

is het verbeteren van de stand van het been, 

verbetering van het zitten en liggen , het voorkomen 

van contracturen van drukulcera en smetten, en het 

verminderen van hinderlijke clonus. De behandeling 

is gericht op verminderen of opheffen van de al of 

niet pijnlijke dwangstand zoals een equinovarusstand 

van de voet , het klauwen van de tenen en 

hyperextentie of flexie van de knie . De behandelde 

spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

semitendinosus, semimembranosus, gastrocnemius 

lateralis en medialis, soleus, tibialis posterior, tibialis 

anterior, flexor digitorum longus en brevis, flexor 
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hallucis longus en brevis, extensor hallucis longus, 

adductor hallucis. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, afunctioneel, been (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 722 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet-lopende kinderen met Cerebrale 

Parese en Niet aangeboren hersenafwijking (NAH) ter 

verbetering van de verzorgbaarheid, pijnreductie, 

zitbalans en contractuurbestijding mits geïndiceerd 

en geevalueerd door een interdisciplinair team en 

toegepast conform de richtlijn Cerebrale Parese. De 

te behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, peronei, hamstrings, rectus femoris en 

iliopsoas. De toepassing vindt plaats onder 

echogeleide en elektrostimulatie. Multi-level 

botulinetoxine behandelingen vinden op indicatie 

plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, been (Kind 0-18 jaar) 

(Cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 723 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

spieren van de romp, heup en knie bij de volwassen 

patiënten met dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Doel van de 

behandeling is verbetering van rompbalans en van de 

loop-sta-,zit- en lighouding, tevens vergemakkeijken 

van transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen en/of opheffen van al of niet pijnlijke 

dwangstand van de rug en nek , flexie adductie en 

rotatie van de heupen, extentie of flexie van de 

knieen. De behandelde spieren kunnen zijn m. psoas, 

iliacus, sartorius, rectus femoris, intermedius , 

adductor longus, adductor magnus, gracilis, 

semitendinosus, semimembranosus en biceps 

femoris. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, romp, heup en knie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 724 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

deels functioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten met Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS)) Het doel van 

de behandeling is verbetering van de stand van de 
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hand en arm ,het verbeteren van de handarmfunctie 

en daardoor van de zelfredzaamheiden en het 

opheffen van hinderlijke clonus. Het betreft de 

behandeling gericht op vermindering van al of niet 

pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand , tevens 

van functionele beperkingen veroorzaakt door 

hypertonie van bepaalde spiergroepen , en gericht op 

het voorkoming van contracturen. De behandelde 

spieren kunnen zijn musculus pectoralis , teres, 

deltoideus, biceps, brachialis, brachioradialis ,triceps, 

pronator teres , pronator quadratum, flexor carpi 

radialis, flexor carpi ulnaris flexor digitorum 

superficialis, flexor digitorum profundus, flexor 

pollicis longus, lumbricales, opponens, adductor 

pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, bovenste extremiteit (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 736 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 747 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dystonie (waaronder spasmodische dysfonie) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 761 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: First bite syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: First bite syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 762 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Focale dystoniën; Overige focale dystonie; Kaakklem 

Focale dystonieën arm of been; Taakspecifieke 

dystonieën (o.a. schrijfkramp) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Focale dystonie, kaakklem of taakspecifieke dystonie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 764 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Functionele schokken/myoclonieën bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Functionele schok of myoclonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 778 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn  (Volw.) 
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Indicatienummer: 781 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypersalivatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hypersalivatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 857 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multilevel botulinisatie onder narcose ter behandeling 

van spasticiteit van de armen en/of benen bij 

kinderen met Cerebrale Parese en Niet Aangeboren 

Hersenletsel (NAH). Multilevel behandelingen dienen 

geindiceerd te zijn door een kinderrevalidatiearts, 

gebaseerd te zijn op geinstrumenteerde 

gangbeeldanalyse en geprotocolleerd geëvalueerd 

door een interdisciplinair team. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en/of elektrostimulatie. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been (Kind 0-18 jaar) (Cerebrale 

parese en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 878 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Overkoepelende indicatie voor Botulinetoxine type A 

als "Add-on" bij locoregionale of multilevel 

behandelingen van upper motor neuron symptomen, 

zoals hypertonie en spasticiteit, in bovenste of 

onderste extremiteit of romp ten gevolge van een 

centraal neurologische diagnose ( o.a. cerebrale 

parese, Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), dwarslaesie, 

meningomyelocele, Multiple Seclerose (MS), 

Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS) ter voorkoming en ter behandeling 

van functionele beperkingen of problemen met 

betrekking tot verzorging / hygiene, cosmetiek of 

pijn, bij patiënten van 2 jaar en ouder. 

Verkorte indicatie: Hypertonie en spasticiteit, bovenste extremiteit/ 

onderste extremiteit / romp (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 901 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Segmentale dystonieen  (bijv. nek-arm, voet) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Segmentale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 902 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierfistel en -cyste bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierfistel of speekselkliercyste (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 903 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek: intraglandulair ter 

reductie van de speekselproductie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, reductie speekselproductie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 904 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek; syndroom van Frey bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, syndroom van Frey (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 915 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tics bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tic (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 916 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tremor bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tremor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 917 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Trismus; Bruxisme; kaakklem al dan niet in het kader 

van een dystoon beeld bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Trismus, bruxisme of kaaklem (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1186 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van lage of  postoperatieve patienten 

met M.Hirschrpung bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: M.Hirschrpung (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1328 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Rotatiestand of contractuur van de schouder bij 

kinderen met obstetrisch plexus brachialisletsel. 

Verkorte indicatie: Rotatiestand of contractuur, obstetrisch plexus 

brachialisletsel, schouder (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BOTOX INJECTIEPOEDER FLACON 100E 

 

Zindex nummer: 16751221 
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ATC Code: M03AX01 

Werkzame stof: BOTULINE TOXINE 

Registratienummer: 123539//117146 

Fabrikant: BMODESTO B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 76 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van blefarospasme en 

hemifacialisspasmen bij kinderen vanaf 12 jaar en 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme of hemifacialisspasme (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 77 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van spasmodische torticollis bij kinderen 

vanaf 12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasmodische torticollis (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 78 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Symptomatische behandeling van axillaire 

hyperhidrose (overmatig zweten) bij kinderen vanaf 

12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Axillaire hyperhidrose (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 80 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van 

blefarospasme bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 81 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van cervicale 

dystonie van voornamelijk rotatie vorm (spasmodic 

torticollis) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie of spasmodische torticollis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 82 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van spasticiteit 

van de bovenste ledematen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, bovenste ledematen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1565 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Spasticiteit van de arm volgend op een CVA bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm (Volw.) (CVA) 
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Indicatienummer: 1566 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Symptomatische behandeling van dynamische 

equinusvoet vervorming als gevolg van spasticiteit bij 

ambulante kinderen vanaf 2 jaar met 

hersenverlamming (cerebrale parese). 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 75 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Cervicale dystonie (torticollis spastica). 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 85 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Aanhoudende ernstige primaire hyperhidrose van de 

oksels, die de dagelijkse activiteiten belemmert en 

resistent is tegen een plaatselijk behandeling. 

Verkorte indicatie: Primaire hyperhidrose, oksels 

 

 

Indicatienummer: 86 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Symptoomverlichting bij volwassenen die voldoen 

aan de criteria voor chronische migraine (elke maand 

op 15 of meer dagen hoofdpijn, waarvan er op ten 

minste 8 dagen sprake is van migraine) bij patiënten 

die onvoldoende hebben gereageerd op of die 

intolerant zijn voor profylactische medicatie. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 28-03-2031 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 2 552 475 B1. 

Allergan is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Migraine, chronisch (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 88 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Focale spasticiteit als gevolg van dynamische 

spitsvoetmisvorming (equinus) door spasticiteit bij 

ambulante pediatrische patiënten met 

hersenverlamming van twee jaar of ouder. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 89 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Focale spasticiteit van de pols en hand bij volwassen 

patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, pols en hand (Volw.) (Beroerte) 

 

 

Indicatienummer: 90 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Focale spasticiteit van de enkel en de voet bij 

volwassen patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, enkel en voet (Volw.) (Beroerte) 

 

 

Indicatienummer: 91 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme en geassocieerde 

focale dystonieën. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme of geassocieerde 

focale dystonie 

 

 

Indicatienummer: 92 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Idiopatische overactieve blaas met symptomen van 

urine-incontinentie, aandrang en frequentie bij 

volwassen patiënten die onvoldoende hebben 

gereageerd op of die intolerant zijn voor 

anticholinergische medicatie. 

Verkorte indicatie: Overactieve blaas, idiopathisch, na anticholinergica 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 93 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Urine-incontinentie bij volwassenen met een 

neurogene detrusoroveractiviteit als gevolg van een 

stabiel subcervicaal ruggenmergletsel of multiple 

sclerose. 

Verkorte indicatie: Urine-incontinentie, na subcervicaal 

ruggenmergletsel of MS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 670 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van achalasie, pylorospasme en fissura 

anii door middel van endoscopie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Achalasie, pylorospasme of fissura anii (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 700 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van scheelzien bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Scheelzien (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 710 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij het piriformis syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Piriformis syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 716 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

afunctioneel bovenste extremiteit bij volwassen 
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patienten bij Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Het doel van 

de behandeling is betere positionering van de arm 

en/of hand, het verbetering van verzorging en 

hygiene . en vermindering van hinderlijke clonus. Het 

betreft de behandeling gericht op vermindering van 

al of niet pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand 

, ter voorkoming van contracturen en van decubitus 

en het smetten. De behandelde spieren kunnen zijn 

musculus pectoralis , teres, deltoideus, biceps, 

brachialis, brachioradialis ,triceps, pronator teres , 

pronator quadratum, flexor carpi radialis, flexor carpi 

ulnaris flexor digitorum superficialis, flexor digitorum 

profundus, flexor pollicis longus, lumbricales, 

opponens, adductor pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, bovenste extremiteit 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 717 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen bij kinderen met Cerebrale Parese en Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH) ter verbetering 

van de arm- handfunctie en ADL, pijnreductie en 

contractuurbestijding mits geïndiceerd en 

geëvalueerd volgens protocol door een 

interdisciplinair team en toegepast conform de 

richtlijn Cerebrale Parese. De te behandelen spieren 

kunnen zijn de m. pectoralis, subscapularis, biceps, 

brachialis, brachioradialis, pronator teres, fl carpi 

ulnaris, fl carpi radialis, vingerflexoren, duimmuis. De 

toepassing vindt plaats onder echogeleide en 

elektrostimulatie. Multi-level botulinetoxine 

behandelingen vinden op indicatie plaats onder 

narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, arm (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 718 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen en benen bij kinderen met een dwarslaesie of 

Meningomyelocele. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been, (Kind 0-18 jaar) (dwarsleasie 

en meningomyelocele) 

 

 

Indicatienummer: 719 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende kinderen met Cerebrale Parese en 

Niet aangeboren hersenafwijking (NAH). Multilevel 
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behandelingen dienen gebaseerd te zijn op 

geinstrumenteerde gangbeeldanalyse en geindiceerd 

en geprotocolleerd geëvalueerd door een 

interdisciplinair team. De toepassing dient plaats te 

vinden conform de richtlijn Cerebrale Parese. De te 

behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, fl hallucis longus, peroneï, hamstrings, rectus 

femoris, adductoren en iliopsoas. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en elektrostimulatie. Multi-

level botulinetoxine behandelingen vinden op 

indicatie plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, been, (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 720 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende volwassen patiënten met 

Cardiovasculair accident (CVA), Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH), aangeboren hersenletsel, 

dwarslaesie, meningomyelocele, Multiple Sclerose 

(MS),Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS). Het doel van de behandeling is het 

verbeteren van de sta- en loopfunctie en van de 

transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen of opheffen van de al of niet pijnlijke 

dwangstand zoals een equinovarusstand van de voet 

, het klauwen van de tenen en hyperextentie van de 

knie en vermindering van de hinderlijke clonus. 

.Tevens het voorkomen van contraturen. De 

behandelde spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

gastrocnemius lateralis en medialis, soleus, tibialis 

posterior, tibialis anterior, flexor digitorum longus en 

brevis, flexor halluces longus en brevis, extensor 

hallucis longus, adductor halluces. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, functioneel, been, lopende volw. 

 

 

Indicatienummer: 721 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet lopende volwassen patiënten met een 

cardiovasculair accident (CVA) en Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH). Het doel van de behandeling 

is het verbeteren van de stand van het been, 

verbetering van het zitten en liggen , het voorkomen 

van contracturen van drukulcera en smetten, en het 

verminderen van hinderlijke clonus. De behandeling 

is gericht op verminderen of opheffen van de al of 

niet pijnlijke dwangstand zoals een equinovarusstand 

van de voet , het klauwen van de tenen en 

hyperextentie of flexie van de knie . De behandelde 

spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

semitendinosus, semimembranosus, gastrocnemius 

lateralis en medialis, soleus, tibialis posterior, tibialis 
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anterior, flexor digitorum longus en brevis, flexor 

hallucis longus en brevis, extensor hallucis longus, 

adductor hallucis. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, afunctioneel, been (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 722 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet-lopende kinderen met Cerebrale 

Parese en Niet aangeboren hersenafwijking (NAH) ter 

verbetering van de verzorgbaarheid, pijnreductie, 

zitbalans en contractuurbestijding mits geïndiceerd 

en geevalueerd door een interdisciplinair team en 

toegepast conform de richtlijn Cerebrale Parese. De 

te behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, peronei, hamstrings, rectus femoris en 

iliopsoas. De toepassing vindt plaats onder 

echogeleide en elektrostimulatie. Multi-level 

botulinetoxine behandelingen vinden op indicatie 

plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, been (Kind 0-18 jaar) 

(Cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 723 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

spieren van de romp, heup en knie bij de volwassen 

patiënten met dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Doel van de 

behandeling is verbetering van rompbalans en van de 

loop-sta-,zit- en lighouding, tevens vergemakkeijken 

van transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen en/of opheffen van al of niet pijnlijke 

dwangstand van de rug en nek , flexie adductie en 

rotatie van de heupen, extentie of flexie van de 

knieen. De behandelde spieren kunnen zijn m. psoas, 

iliacus, sartorius, rectus femoris, intermedius , 

adductor longus, adductor magnus, gracilis, 

semitendinosus, semimembranosus en biceps 

femoris. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, romp, heup en knie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 724 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

deels functioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten met Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS)) Het doel van 
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de behandeling is verbetering van de stand van de 

hand en arm ,het verbeteren van de handarmfunctie 

en daardoor van de zelfredzaamheiden en het 

opheffen van hinderlijke clonus. Het betreft de 

behandeling gericht op vermindering van al of niet 

pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand , tevens 

van functionele beperkingen veroorzaakt door 

hypertonie van bepaalde spiergroepen , en gericht op 

het voorkoming van contracturen. De behandelde 

spieren kunnen zijn musculus pectoralis , teres, 

deltoideus, biceps, brachialis, brachioradialis ,triceps, 

pronator teres , pronator quadratum, flexor carpi 

radialis, flexor carpi ulnaris flexor digitorum 

superficialis, flexor digitorum profundus, flexor 

pollicis longus, lumbricales, opponens, adductor 

pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, bovenste extremiteit (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 736 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 747 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dystonie (waaronder spasmodische dysfonie) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 761 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: First bite syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: First bite syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 762 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Focale dystoniën; Overige focale dystonie; Kaakklem 

Focale dystonieën arm of been; Taakspecifieke 

dystonieën (o.a. schrijfkramp) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Focale dystonie, kaakklem of taakspecifieke dystonie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 764 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Functionele schokken/myoclonieën bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Functionele schok of myoclonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 778 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn  (Volw.) 
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Indicatienummer: 781 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypersalivatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hypersalivatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 857 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multilevel botulinisatie onder narcose ter behandeling 

van spasticiteit van de armen en/of benen bij 

kinderen met Cerebrale Parese en Niet Aangeboren 

Hersenletsel (NAH). Multilevel behandelingen dienen 

geindiceerd te zijn door een kinderrevalidatiearts, 

gebaseerd te zijn op geinstrumenteerde 

gangbeeldanalyse en geprotocolleerd geëvalueerd 

door een interdisciplinair team. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en/of elektrostimulatie. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been (Kind 0-18 jaar) (Cerebrale 

parese en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 878 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Overkoepelende indicatie voor Botulinetoxine type A 

als "Add-on" bij locoregionale of multilevel 

behandelingen van upper motor neuron symptomen, 

zoals hypertonie en spasticiteit, in bovenste of 

onderste extremiteit of romp ten gevolge van een 

centraal neurologische diagnose ( o.a. cerebrale 

parese, Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), dwarslaesie, 

meningomyelocele, Multiple Seclerose (MS), 

Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS) ter voorkoming en ter behandeling 

van functionele beperkingen of problemen met 

betrekking tot verzorging / hygiene, cosmetiek of 

pijn, bij patiënten van 2 jaar en ouder. 

Verkorte indicatie: Hypertonie en spasticiteit, bovenste extremiteit/ 

onderste extremiteit / romp (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 901 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Segmentale dystonieen  (bijv. nek-arm, voet) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Segmentale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 902 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierfistel en -cyste bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierfistel of speekselkliercyste (Volw.) 
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Indicatienummer: 903 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek: intraglandulair ter 

reductie van de speekselproductie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, reductie speekselproductie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 904 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek; syndroom van Frey bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, syndroom van Frey (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 915 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tics bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tic (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 916 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tremor bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tremor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 917 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Trismus; Bruxisme; kaakklem al dan niet in het kader 

van een dystoon beeld bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Trismus, bruxisme of kaaklem (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1186 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van lage of  postoperatieve patienten 

met M.Hirschrpung bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: M.Hirschrpung (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1328 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Rotatiestand of contractuur van de schouder bij 

kinderen met obstetrisch plexus brachialisletsel. 

Verkorte indicatie: Rotatiestand of contractuur, obstetrisch plexus 

brachialisletsel, schouder (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BOTOX INJECTIEPOEDER FLACON 200E 
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Zindex nummer: 16226100 

ATC Code: M03AX01 

Werkzame stof: BOTULINE TOXINE 

Registratienummer: 117147 

Fabrikant: ALLERGAN BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 76 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van blefarospasme en 

hemifacialisspasmen bij kinderen vanaf 12 jaar en 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme of hemifacialisspasme (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 77 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van spasmodische torticollis bij kinderen 

vanaf 12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasmodische torticollis (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 78 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Symptomatische behandeling van axillaire 

hyperhidrose (overmatig zweten) bij kinderen vanaf 

12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Axillaire hyperhidrose (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 80 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van 

blefarospasme bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 81 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van cervicale 

dystonie van voornamelijk rotatie vorm (spasmodic 

torticollis) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie of spasmodische torticollis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 82 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van spasticiteit 

van de bovenste ledematen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, bovenste ledematen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1565 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Spasticiteit van de arm volgend op een CVA bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm (Volw.) (CVA) 
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Indicatienummer: 1566 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Symptomatische behandeling van dynamische 

equinusvoet vervorming als gevolg van spasticiteit bij 

ambulante kinderen vanaf 2 jaar met 

hersenverlamming (cerebrale parese). 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 75 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Cervicale dystonie (torticollis spastica). 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 85 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Aanhoudende ernstige primaire hyperhidrose van de 

oksels, die de dagelijkse activiteiten belemmert en 

resistent is tegen een plaatselijk behandeling. 

Verkorte indicatie: Primaire hyperhidrose, oksels 

 

 

Indicatienummer: 86 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Symptoomverlichting bij volwassenen die voldoen 

aan de criteria voor chronische migraine (elke maand 

op 15 of meer dagen hoofdpijn, waarvan er op ten 

minste 8 dagen sprake is van migraine) bij patiënten 

die onvoldoende hebben gereageerd op of die 

intolerant zijn voor profylactische medicatie. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 28-03-2031 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 2 552 475 B1. 

Allergan is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Migraine, chronisch (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 88 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Focale spasticiteit als gevolg van dynamische 

spitsvoetmisvorming (equinus) door spasticiteit bij 

ambulante pediatrische patiënten met 

hersenverlamming van twee jaar of ouder. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 89 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Focale spasticiteit van de pols en hand bij volwassen 

patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, pols en hand (Volw.) (Beroerte) 
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Indicatienummer: 90 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Focale spasticiteit van de enkel en de voet bij 

volwassen patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, enkel en voet (Volw.) (Beroerte) 

 

 

Indicatienummer: 91 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme en geassocieerde 

focale dystonieën. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme of geassocieerde 

focale dystonie 

 

 

Indicatienummer: 92 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Idiopatische overactieve blaas met symptomen van 

urine-incontinentie, aandrang en frequentie bij 

volwassen patiënten die onvoldoende hebben 

gereageerd op of die intolerant zijn voor 

anticholinergische medicatie. 

Verkorte indicatie: Overactieve blaas, idiopathisch, na anticholinergica 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 93 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Urine-incontinentie bij volwassenen met een 

neurogene detrusoroveractiviteit als gevolg van een 

stabiel subcervicaal ruggenmergletsel of multiple 

sclerose. 

Verkorte indicatie: Urine-incontinentie, na subcervicaal 

ruggenmergletsel of MS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 670 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van achalasie, pylorospasme en fissura 

anii door middel van endoscopie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Achalasie, pylorospasme of fissura anii (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 700 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van scheelzien bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Scheelzien (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 710 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij het piriformis syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Piriformis syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 716 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 
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afunctioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten bij Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Het doel van 

de behandeling is betere positionering van de arm 

en/of hand, het verbetering van verzorging en 

hygiene . en vermindering van hinderlijke clonus. Het 

betreft de behandeling gericht op vermindering van 

al of niet pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand 

, ter voorkoming van contracturen en van decubitus 

en het smetten. De behandelde spieren kunnen zijn 

musculus pectoralis , teres, deltoideus, biceps, 

brachialis, brachioradialis ,triceps, pronator teres , 

pronator quadratum, flexor carpi radialis, flexor carpi 

ulnaris flexor digitorum superficialis, flexor digitorum 

profundus, flexor pollicis longus, lumbricales, 

opponens, adductor pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, bovenste extremiteit 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 717 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen bij kinderen met Cerebrale Parese en Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH) ter verbetering 

van de arm- handfunctie en ADL, pijnreductie en 

contractuurbestijding mits geïndiceerd en 

geëvalueerd volgens protocol door een 

interdisciplinair team en toegepast conform de 

richtlijn Cerebrale Parese. De te behandelen spieren 

kunnen zijn de m. pectoralis, subscapularis, biceps, 

brachialis, brachioradialis, pronator teres, fl carpi 

ulnaris, fl carpi radialis, vingerflexoren, duimmuis. De 

toepassing vindt plaats onder echogeleide en 

elektrostimulatie. Multi-level botulinetoxine 

behandelingen vinden op indicatie plaats onder 

narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, arm (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 718 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen en benen bij kinderen met een dwarslaesie of 

Meningomyelocele. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been, (Kind 0-18 jaar) (dwarsleasie 

en meningomyelocele) 

 

 

Indicatienummer: 719 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende kinderen met Cerebrale Parese en 
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Niet aangeboren hersenafwijking (NAH). Multilevel 

behandelingen dienen gebaseerd te zijn op 

geinstrumenteerde gangbeeldanalyse en geindiceerd 

en geprotocolleerd geëvalueerd door een 

interdisciplinair team. De toepassing dient plaats te 

vinden conform de richtlijn Cerebrale Parese. De te 

behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, fl hallucis longus, peroneï, hamstrings, rectus 

femoris, adductoren en iliopsoas. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en elektrostimulatie. Multi-

level botulinetoxine behandelingen vinden op 

indicatie plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, been, (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 720 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende volwassen patiënten met 

Cardiovasculair accident (CVA), Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH), aangeboren hersenletsel, 

dwarslaesie, meningomyelocele, Multiple Sclerose 

(MS),Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS). Het doel van de behandeling is het 

verbeteren van de sta- en loopfunctie en van de 

transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen of opheffen van de al of niet pijnlijke 

dwangstand zoals een equinovarusstand van de voet 

, het klauwen van de tenen en hyperextentie van de 

knie en vermindering van de hinderlijke clonus. 

.Tevens het voorkomen van contraturen. De 

behandelde spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

gastrocnemius lateralis en medialis, soleus, tibialis 

posterior, tibialis anterior, flexor digitorum longus en 

brevis, flexor halluces longus en brevis, extensor 

hallucis longus, adductor halluces. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, functioneel, been, lopende volw. 

 

 

Indicatienummer: 721 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet lopende volwassen patiënten met een 

cardiovasculair accident (CVA) en Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH). Het doel van de behandeling 

is het verbeteren van de stand van het been, 

verbetering van het zitten en liggen , het voorkomen 

van contracturen van drukulcera en smetten, en het 

verminderen van hinderlijke clonus. De behandeling 

is gericht op verminderen of opheffen van de al of 

niet pijnlijke dwangstand zoals een equinovarusstand 

van de voet , het klauwen van de tenen en 

hyperextentie of flexie van de knie . De behandelde 

spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

semitendinosus, semimembranosus, gastrocnemius 
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lateralis en medialis, soleus, tibialis posterior, tibialis 

anterior, flexor digitorum longus en brevis, flexor 

hallucis longus en brevis, extensor hallucis longus, 

adductor hallucis. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, afunctioneel, been (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 722 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet-lopende kinderen met Cerebrale 

Parese en Niet aangeboren hersenafwijking (NAH) ter 

verbetering van de verzorgbaarheid, pijnreductie, 

zitbalans en contractuurbestijding mits geïndiceerd 

en geevalueerd door een interdisciplinair team en 

toegepast conform de richtlijn Cerebrale Parese. De 

te behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, peronei, hamstrings, rectus femoris en 

iliopsoas. De toepassing vindt plaats onder 

echogeleide en elektrostimulatie. Multi-level 

botulinetoxine behandelingen vinden op indicatie 

plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, been (Kind 0-18 jaar) 

(Cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 723 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

spieren van de romp, heup en knie bij de volwassen 

patiënten met dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Doel van de 

behandeling is verbetering van rompbalans en van de 

loop-sta-,zit- en lighouding, tevens vergemakkeijken 

van transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen en/of opheffen van al of niet pijnlijke 

dwangstand van de rug en nek , flexie adductie en 

rotatie van de heupen, extentie of flexie van de 

knieen. De behandelde spieren kunnen zijn m. psoas, 

iliacus, sartorius, rectus femoris, intermedius , 

adductor longus, adductor magnus, gracilis, 

semitendinosus, semimembranosus en biceps 

femoris. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, romp, heup en knie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 724 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

deels functioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten met Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 
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(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS)) Het doel van 

de behandeling is verbetering van de stand van de 

hand en arm ,het verbeteren van de handarmfunctie 

en daardoor van de zelfredzaamheiden en het 

opheffen van hinderlijke clonus. Het betreft de 

behandeling gericht op vermindering van al of niet 

pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand , tevens 

van functionele beperkingen veroorzaakt door 

hypertonie van bepaalde spiergroepen , en gericht op 

het voorkoming van contracturen. De behandelde 

spieren kunnen zijn musculus pectoralis , teres, 

deltoideus, biceps, brachialis, brachioradialis ,triceps, 

pronator teres , pronator quadratum, flexor carpi 

radialis, flexor carpi ulnaris flexor digitorum 

superficialis, flexor digitorum profundus, flexor 

pollicis longus, lumbricales, opponens, adductor 

pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, bovenste extremiteit (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 736 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 747 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dystonie (waaronder spasmodische dysfonie) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 761 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: First bite syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: First bite syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 762 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Focale dystoniën; Overige focale dystonie; Kaakklem 

Focale dystonieën arm of been; Taakspecifieke 

dystonieën (o.a. schrijfkramp) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Focale dystonie, kaakklem of taakspecifieke dystonie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 764 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Functionele schokken/myoclonieën bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Functionele schok of myoclonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 778 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn bij 

volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 781 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypersalivatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hypersalivatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 857 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multilevel botulinisatie onder narcose ter behandeling 

van spasticiteit van de armen en/of benen bij 

kinderen met Cerebrale Parese en Niet Aangeboren 

Hersenletsel (NAH). Multilevel behandelingen dienen 

geindiceerd te zijn door een kinderrevalidatiearts, 

gebaseerd te zijn op geinstrumenteerde 

gangbeeldanalyse en geprotocolleerd geëvalueerd 

door een interdisciplinair team. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en/of elektrostimulatie. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been (Kind 0-18 jaar) (Cerebrale 

parese en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 878 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Overkoepelende indicatie voor Botulinetoxine type A 

als "Add-on" bij locoregionale of multilevel 

behandelingen van upper motor neuron symptomen, 

zoals hypertonie en spasticiteit, in bovenste of 

onderste extremiteit of romp ten gevolge van een 

centraal neurologische diagnose ( o.a. cerebrale 

parese, Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), dwarslaesie, 

meningomyelocele, Multiple Seclerose (MS), 

Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS) ter voorkoming en ter behandeling 

van functionele beperkingen of problemen met 

betrekking tot verzorging / hygiene, cosmetiek of 

pijn, bij patiënten van 2 jaar en ouder. 

Verkorte indicatie: Hypertonie en spasticiteit, bovenste extremiteit/ 

onderste extremiteit / romp (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 901 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Segmentale dystonieen  (bijv. nek-arm, voet) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Segmentale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 902 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierfistel en -cyste bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierfistel of speekselkliercyste (Volw.) 
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Indicatienummer: 903 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek: intraglandulair ter 

reductie van de speekselproductie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, reductie speekselproductie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 904 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek; syndroom van Frey bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, syndroom van Frey (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 915 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tics bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tic (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 916 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tremor bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tremor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 917 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Trismus; Bruxisme; kaakklem al dan niet in het kader 

van een dystoon beeld bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Trismus, bruxisme of kaaklem (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1186 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van lage of  postoperatieve patienten 

met M.Hirschrpung bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: M.Hirschrpung (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1328 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Rotatiestand of contractuur van de schouder bij 

kinderen met obstetrisch plexus brachialisletsel. 

Verkorte indicatie: Rotatiestand of contractuur, obstetrisch plexus 

brachialisletsel, schouder (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BRAFTOVI CAPSULE 50MG 
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Zindex nummer: 16728300 

ATC Code: L01XE46 

Werkzame stof: ENCORAFENIB 

Registratienummer: EU/1/18/1314/001 

Fabrikant: PIERRE FABRE SANTE BENELUX SA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 2639 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met binimetinib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met niet-reseceerbaar of 

gemetastaseerd melanoom met een BRAF V600-

mutatie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, BRAF V600+, combi met 

binimetinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BRAFTOVI CAPSULE 75MG 

 

Zindex nummer: 16728297 

ATC Code: L01XE46 

Werkzame stof: ENCORAFENIB 

Registratienummer: EU/1/18/1314/002 

Fabrikant: PIERRE FABRE SANTE BENELUX SA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 2639 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met binimetinib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met niet-reseceerbaar of 

gemetastaseerd melanoom met een BRAF V600-

mutatie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, BRAF V600+, combi met 

binimetinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BRAVELLE INJPDR FLACON 75IE  + SOLV 1ML 

 

Zindex nummer: 15244393 

ATC Code: G03GA04 

Werkzame stof: UROFOLLITROPINE 

Registratienummer: 32575 

Fabrikant: FERRING BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 533 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van onvruchtbaarheid bij vrouwen dmv 

gecontroleerde ovariële hyperstimulatie om de groei 

van verschillende follikels te stimuleren in het kader 

van medische begeleiding van de voortplanting, zoals 

in vitro fertilisatie(IVF), gamete intra-fallopian 

transfert (GIFT) en zygote intra-fallopian transfert 

(ZIFT). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 531 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van onvruchtbaarheid bij vrouwen bij 

anovulatie (inclusief polycysteusch ovarium 

syndroom (PCOS)) bij vrouwen die niet hebben 

gereageerd op (eerdere) behandeling met 

clomifeencitraat. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 532 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van onvruchtbaarheid bij vrouwen dmv 

gecontroleerde ovariële hyperstimulatie om 

meervoudige follikelgroei te induceren bij 

kunstmatige voortplantingstechnieken (zoals in vitro 

fertilisatie/embryo transfer (IVF/ET), “gamete intra-

fallopian transfer” (GIFT) en intracytoplasmatische 

sperma injectie (ICSI)). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 1023 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Mannelijke infertiliteit op basis van hypogonadotroop 

hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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BRINEURA INFVLST(2 FL 150MG/5ML+1 FL SPOELOPL 5ML) 

 

Zindex nummer: 16604423 

ATC Code: A16AB17 

Werkzame stof: CERLIPONASE ALFA 

Registratienummer: EU/1/17/1192/001 

Fabrikant: BIOMARIN EUROPE LTD 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 2638 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van neuronale 

ceroïdlipofuscinose type 2 (CLN2), ook bekend als 

tripeptidylpeptidase 1 (TPP1-)deficiëntie. 

Verkorte indicatie: Tripeptidylpeptidase 1 (TPP1-)deficiëntie (Neuronale 

ceroïdlipofuscinose type 2 (CLN2)) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BUSILVEX INFVLST CONC 6MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 16300335 

ATC Code: L01AB01 

Werkzame stof: BUSULFAN 

Registratienummer: EU/1/03/254/002 

Fabrikant: PIERRE FABRE SANTE BENELUX SA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 107 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de palliatieve behandeling van de chronische 

fase van chronische myeloïde leukemie. Busulfan is 

niet werkzaam zodra blastenformatie heeft 

plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: CML, chronische fase, palliatieve behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 108 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Bij patiënten met myelofibrose met ernstige 

symptomen van hypermetabolisme, met 

hepatomegalie na splenectomie of bij 

symptomatische trombocytose. 

Verkorte indicatie: MF, hypermetabolisme, trombytose of hepatomegalie 

na splenectomie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 109 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als tweedelijnsbehandeling bij essentiële 

trombocytemie en polycytemia vera. 

Verkorte indicatie: ET of PV, 2de lijn (Volw.) 
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Indicatienummer: 110 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als onderdeel van conditioneringsbehandeling met 

hoog gedoseerde chemotherapie (meestal in 

combinatie met cyclofosfamide) voorafgaand aan 

autologe of allogene hemopoëtische 

stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: Autologe of allogene HSCT, combi voorbereidende 

behandeling 

 

 

Indicatienummer: 104 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Busulfan gevolgd door cyclofosfamide (BuCy2) als 

voorbereidende behandeling voor een conventionele 

hemopoëtische stamceltransplantatie (HPCT) bij 

volwassen patiënten als deze combinatie beschouwd 

wordt als de beste optie. 

Verkorte indicatie: Conventionele HSCT, combi met cyclofosfamide 

voorbereidende behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 105 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Busulfan gevolgd door fludarabine (FB) als 

voorbereidende behandeling voor een hemopoëtische 

stamceltransplantatie (HPCT) bij volwassen patiënten 

die kandidaat zijn voor een verminderde intensiteit 

conditionering (RIC) regime. 

Verkorte indicatie: RIC HSCT, combi met fludarabine voorbereidende 

behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 106 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Busulfan gevolgd door cyclofosfamide (BuCy4) of 

melfalan (BuMel) als voorbereidende behandeling 

voor een conventionele hemopoëtische 

stamceltransplantatie bij pediatrische patiënten. 

Verkorte indicatie: Conventionele HSCT, combi met cyclofosfamide of 

melfalan voorbereidende behandeling (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

BUSULFAN TEVA INFVLST CONC 6MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 16636104 

ATC Code: L01AB01 

Werkzame stof: BUSULFAN 
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Registratienummer: 120583 

Fabrikant: PHARMACHEMIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 107 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de palliatieve behandeling van de chronische 

fase van chronische myeloïde leukemie. Busulfan is 

niet werkzaam zodra blastenformatie heeft 

plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: CML, chronische fase, palliatieve behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 108 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Bij patiënten met myelofibrose met ernstige 

symptomen van hypermetabolisme, met 

hepatomegalie na splenectomie of bij 

symptomatische trombocytose. 

Verkorte indicatie: MF, hypermetabolisme, trombytose of hepatomegalie 

na splenectomie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 109 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als tweedelijnsbehandeling bij essentiële 

trombocytemie en polycytemia vera. 

Verkorte indicatie: ET of PV, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 110 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als onderdeel van conditioneringsbehandeling met 

hoog gedoseerde chemotherapie (meestal in 

combinatie met cyclofosfamide) voorafgaand aan 

autologe of allogene hemopoëtische 

stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: Autologe of allogene HSCT, combi voorbereidende 

behandeling 

 

 

Indicatienummer: 104 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Busulfan gevolgd door cyclofosfamide (BuCy2) als 

voorbereidende behandeling voor een conventionele 

hemopoëtische stamceltransplantatie (HPCT) bij 

volwassen patiënten als deze combinatie beschouwd 

wordt als de beste optie. 

Verkorte indicatie: Conventionele HSCT, combi met cyclofosfamide 

voorbereidende behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 105 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Busulfan gevolgd door fludarabine (FB) als 

voorbereidende behandeling voor een hemopoëtische 

stamceltransplantatie (HPCT) bij volwassen patiënten 

die kandidaat zijn voor een verminderde intensiteit 
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conditionering (RIC) regime. 

Verkorte indicatie: RIC HSCT, combi met fludarabine voorbereidende 

behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 106 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Busulfan gevolgd door cyclofosfamide (BuCy4) of 

melfalan (BuMel) als voorbereidende behandeling 

voor een conventionele hemopoëtische 

stamceltransplantatie bij pediatrische patiënten. 

Verkorte indicatie: Conventionele HSCT, combi met cyclofosfamide of 

melfalan voorbereidende behandeling (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CABOMETYX TABLET FILMOMHULD 20MG 

 

Zindex nummer: 16303709 

ATC Code: L01XE26 

Werkzame stof: CABOZANTINIB 

Registratienummer: EU/1/16/1136/002 

Fabrikant: IPSEN FARMACEUTICA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1346 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd niercelcarcinoom 

(RCC, renal cell carcinoma) bij volwassenen volgend 

op voorgaand vasculair endotheliale groeifactor 

(VEGF, vascular endothelial growth factor) gerichte 

therapie. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na VEGF remmer (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1516 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met hepatocellulair carcinoom (HCC) die 

eerder zijn behandeld met sorafenib. 

Verkorte indicatie: HCC, na sorafenib, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1593 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd niercelcarcinoom 

(RCC, renal cell carcinoma) bij therapie-naïeve 

volwassenen met intermediate of poor risk. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, intermediate of poor risk, 1e lijn (Volw.) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CABOMETYX TABLET FILMOMHULD 20MG 

 

Zindex nummer: 16637216 

ATC Code: L01XE26 

Werkzame stof: CABOZANTINIB 

Registratienummer: EU/1/16/1136/002 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1346 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd niercelcarcinoom 

(RCC, renal cell carcinoma) bij volwassenen volgend 

op voorgaand vasculair endotheliale groeifactor 

(VEGF, vascular endothelial growth factor) gerichte 

therapie. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na VEGF remmer (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1516 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met hepatocellulair carcinoom (HCC) die 

eerder zijn behandeld met sorafenib. 

Verkorte indicatie: HCC, na sorafenib, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1593 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd niercelcarcinoom 

(RCC, renal cell carcinoma) bij therapie-naïeve 

volwassenen met intermediate of poor risk. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, intermediate of poor risk, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CABOMETYX TABLET FILMOMHULD 20MG 

 

Zindex nummer: 16667166 

ATC Code: L01XE26 

Werkzame stof: CABOZANTINIB 

Registratienummer: EU/1/16/1136/002 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1346 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 353 van 4271 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd niercelcarcinoom 

(RCC, renal cell carcinoma) bij volwassenen volgend 

op voorgaand vasculair endotheliale groeifactor 

(VEGF, vascular endothelial growth factor) gerichte 

therapie. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na VEGF remmer (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1516 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met hepatocellulair carcinoom (HCC) die 

eerder zijn behandeld met sorafenib. 

Verkorte indicatie: HCC, na sorafenib, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1593 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd niercelcarcinoom 

(RCC, renal cell carcinoma) bij therapie-naïeve 

volwassenen met intermediate of poor risk. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, intermediate of poor risk, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CABOMETYX TABLET FILMOMHULD 20MG 

 

Zindex nummer: 16745728 

ATC Code: L01XE26 

Werkzame stof: CABOZANTINIB 

Registratienummer: EU/1/16/1136/002 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1346 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd niercelcarcinoom 

(RCC, renal cell carcinoma) bij volwassenen volgend 

op voorgaand vasculair endotheliale groeifactor 

(VEGF, vascular endothelial growth factor) gerichte 

therapie. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na VEGF remmer (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1516 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met hepatocellulair carcinoom (HCC) die 

eerder zijn behandeld met sorafenib. 

Verkorte indicatie: HCC, na sorafenib, mono (Volw.) 
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Indicatienummer: 1593 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd niercelcarcinoom 

(RCC, renal cell carcinoma) bij therapie-naïeve 

volwassenen met intermediate of poor risk. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, intermediate of poor risk, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CABOMETYX TABLET FILMOMHULD 20MG 

 

Zindex nummer: 16772806 

ATC Code: L01XE26 

Werkzame stof: CABOZANTINIB 

Registratienummer: EU/1/16/1136/002 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1346 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd niercelcarcinoom 

(RCC, renal cell carcinoma) bij volwassenen volgend 

op voorgaand vasculair endotheliale groeifactor 

(VEGF, vascular endothelial growth factor) gerichte 

therapie. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na VEGF remmer (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1516 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met hepatocellulair carcinoom (HCC) die 

eerder zijn behandeld met sorafenib. 

Verkorte indicatie: HCC, na sorafenib, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1593 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd niercelcarcinoom 

(RCC, renal cell carcinoma) bij therapie-naïeve 

volwassenen met intermediate of poor risk. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, intermediate of poor risk, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CABOMETYX TABLET FILMOMHULD 40MG 
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Zindex nummer: 16303717 

ATC Code: L01XE26 

Werkzame stof: CABOZANTINIB 

Registratienummer: EU/1/16/1136/004 

Fabrikant: IPSEN FARMACEUTICA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1346 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd niercelcarcinoom 

(RCC, renal cell carcinoma) bij volwassenen volgend 

op voorgaand vasculair endotheliale groeifactor 

(VEGF, vascular endothelial growth factor) gerichte 

therapie. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na VEGF remmer (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1516 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met hepatocellulair carcinoom (HCC) die 

eerder zijn behandeld met sorafenib. 

Verkorte indicatie: HCC, na sorafenib, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1593 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd niercelcarcinoom 

(RCC, renal cell carcinoma) bij therapie-naïeve 

volwassenen met intermediate of poor risk. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, intermediate of poor risk, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CABOMETYX TABLET FILMOMHULD 40MG 

 

Zindex nummer: 16637232 

ATC Code: L01XE26 

Werkzame stof: CABOZANTINIB 

Registratienummer: EU/1/16/1136/004 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1346 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd niercelcarcinoom 

(RCC, renal cell carcinoma) bij volwassenen volgend 

op voorgaand vasculair endotheliale groeifactor 

(VEGF, vascular endothelial growth factor) gerichte 

therapie. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na VEGF remmer (Volw.) 
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Indicatienummer: 1516 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met hepatocellulair carcinoom (HCC) die 

eerder zijn behandeld met sorafenib. 

Verkorte indicatie: HCC, na sorafenib, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1593 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd niercelcarcinoom 

(RCC, renal cell carcinoma) bij therapie-naïeve 

volwassenen met intermediate of poor risk. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, intermediate of poor risk, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CABOMETYX TABLET FILMOMHULD 40MG 

 

Zindex nummer: 16667174 

ATC Code: L01XE26 

Werkzame stof: CABOZANTINIB 

Registratienummer: EU/1/16/1136/004 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1346 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd niercelcarcinoom 

(RCC, renal cell carcinoma) bij volwassenen volgend 

op voorgaand vasculair endotheliale groeifactor 

(VEGF, vascular endothelial growth factor) gerichte 

therapie. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na VEGF remmer (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1516 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met hepatocellulair carcinoom (HCC) die 

eerder zijn behandeld met sorafenib. 

Verkorte indicatie: HCC, na sorafenib, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1593 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd niercelcarcinoom 

(RCC, renal cell carcinoma) bij therapie-naïeve 

volwassenen met intermediate of poor risk. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, intermediate of poor risk, 1e lijn (Volw.) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CABOMETYX TABLET FILMOMHULD 40MG 

 

Zindex nummer: 16745744 

ATC Code: L01XE26 

Werkzame stof: CABOZANTINIB 

Registratienummer: EU/1/16/1136/004 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1346 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd niercelcarcinoom 

(RCC, renal cell carcinoma) bij volwassenen volgend 

op voorgaand vasculair endotheliale groeifactor 

(VEGF, vascular endothelial growth factor) gerichte 

therapie. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na VEGF remmer (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1516 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met hepatocellulair carcinoom (HCC) die 

eerder zijn behandeld met sorafenib. 

Verkorte indicatie: HCC, na sorafenib, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1593 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd niercelcarcinoom 

(RCC, renal cell carcinoma) bij therapie-naïeve 

volwassenen met intermediate of poor risk. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, intermediate of poor risk, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CABOMETYX TABLET FILMOMHULD 40MG 

 

Zindex nummer: 16772814 

ATC Code: L01XE26 

Werkzame stof: CABOZANTINIB 

Registratienummer: EU/1/16/1136/004 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 358 van 4271 

 

Indicatienummer: 1346 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd niercelcarcinoom 

(RCC, renal cell carcinoma) bij volwassenen volgend 

op voorgaand vasculair endotheliale groeifactor 

(VEGF, vascular endothelial growth factor) gerichte 

therapie. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na VEGF remmer (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1516 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met hepatocellulair carcinoom (HCC) die 

eerder zijn behandeld met sorafenib. 

Verkorte indicatie: HCC, na sorafenib, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1593 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd niercelcarcinoom 

(RCC, renal cell carcinoma) bij therapie-naïeve 

volwassenen met intermediate of poor risk. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, intermediate of poor risk, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CABOMETYX TABLET FILMOMHULD 60MG 

 

Zindex nummer: 16303725 

ATC Code: L01XE26 

Werkzame stof: CABOZANTINIB 

Registratienummer: EU/1/16/1136/006 

Fabrikant: IPSEN FARMACEUTICA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1346 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd niercelcarcinoom 

(RCC, renal cell carcinoma) bij volwassenen volgend 

op voorgaand vasculair endotheliale groeifactor 

(VEGF, vascular endothelial growth factor) gerichte 

therapie. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na VEGF remmer (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1516 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met hepatocellulair carcinoom (HCC) die 

eerder zijn behandeld met sorafenib. 
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Verkorte indicatie: HCC, na sorafenib, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1593 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd niercelcarcinoom 

(RCC, renal cell carcinoma) bij therapie-naïeve 

volwassenen met intermediate of poor risk. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, intermediate of poor risk, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CABOMETYX TABLET FILMOMHULD 60MG 

 

Zindex nummer: 16637240 

ATC Code: L01XE26 

Werkzame stof: CABOZANTINIB 

Registratienummer: EU/1/16/1136/006 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1346 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd niercelcarcinoom 

(RCC, renal cell carcinoma) bij volwassenen volgend 

op voorgaand vasculair endotheliale groeifactor 

(VEGF, vascular endothelial growth factor) gerichte 

therapie. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na VEGF remmer (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1516 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met hepatocellulair carcinoom (HCC) die 

eerder zijn behandeld met sorafenib. 

Verkorte indicatie: HCC, na sorafenib, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1593 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd niercelcarcinoom 

(RCC, renal cell carcinoma) bij therapie-naïeve 

volwassenen met intermediate of poor risk. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, intermediate of poor risk, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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CABOMETYX TABLET FILMOMHULD 60MG 

 

Zindex nummer: 16667182 

ATC Code: L01XE26 

Werkzame stof: CABOZANTINIB 

Registratienummer: EU/1/16/1136/006 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1346 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd niercelcarcinoom 

(RCC, renal cell carcinoma) bij volwassenen volgend 

op voorgaand vasculair endotheliale groeifactor 

(VEGF, vascular endothelial growth factor) gerichte 

therapie. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na VEGF remmer (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1516 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met hepatocellulair carcinoom (HCC) die 

eerder zijn behandeld met sorafenib. 

Verkorte indicatie: HCC, na sorafenib, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1593 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd niercelcarcinoom 

(RCC, renal cell carcinoma) bij therapie-naïeve 

volwassenen met intermediate of poor risk. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, intermediate of poor risk, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CABOMETYX TABLET FILMOMHULD 60MG 

 

Zindex nummer: 16745809 

ATC Code: L01XE26 

Werkzame stof: CABOZANTINIB 

Registratienummer: EU/1/16/1136/006 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1346 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd niercelcarcinoom 

(RCC, renal cell carcinoma) bij volwassenen volgend 

op voorgaand vasculair endotheliale groeifactor 

(VEGF, vascular endothelial growth factor) gerichte 
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therapie. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na VEGF remmer (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1516 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met hepatocellulair carcinoom (HCC) die 

eerder zijn behandeld met sorafenib. 

Verkorte indicatie: HCC, na sorafenib, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1593 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd niercelcarcinoom 

(RCC, renal cell carcinoma) bij therapie-naïeve 

volwassenen met intermediate of poor risk. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, intermediate of poor risk, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CABOMETYX TABLET FILMOMHULD 60MG 

 

Zindex nummer: 16772822 

ATC Code: L01XE26 

Werkzame stof: CABOZANTINIB 

Registratienummer: EU/1/16/1136/006 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1346 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd niercelcarcinoom 

(RCC, renal cell carcinoma) bij volwassenen volgend 

op voorgaand vasculair endotheliale groeifactor 

(VEGF, vascular endothelial growth factor) gerichte 

therapie. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na VEGF remmer (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1516 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met hepatocellulair carcinoom (HCC) die 

eerder zijn behandeld met sorafenib. 

Verkorte indicatie: HCC, na sorafenib, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1593 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd niercelcarcinoom 

(RCC, renal cell carcinoma) bij therapie-naïeve 
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volwassenen met intermediate of poor risk. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, intermediate of poor risk, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CAELYX INFUSIEVLST CONC 2MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 14175126 

ATC Code: L01DB01 

Werkzame stof: DOXORUBICINE 

Registratienummer: EU/1/96/011/001 

Fabrikant: JANSSEN-CILAG BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 948 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Samen met cyclofosfamide voor de 

eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

mammacarcinoom bij volwassen vrouwen. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met cyclofosfamide (Volw. 

Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 203 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van het met AIDS geassocieerde 

Kaposi-sarcoom (KS) bij patiënten met een lage 

CD4-telling (< 200 CD4-lymfocyten/mm³) en een 

uitgebreide mucocutane of viscerale ziekte. Kan 

worden gebruikt als systemische 

eerstelijnschemotherapie, of als 

tweedelijnschemotherapie bij AIDS-KS-patiënten bij 

wie de ziekte al gevorderd is ondanks, of bij 

patiënten die intolerant geworden zijn voor, de eerder 

toegepaste systemische combinatiechemotherapie 

met tenminste twee van de volgende stoffen: een 

vinca-alkaloïde, bleomycine en standaard 

doxorubicine (of een ander antracycline). 

Verkorte indicatie: KS, laag CD4-getal en uitgebreide mucocutane of 

viscerale ziekte, >= 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 204 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van een gevorderd 

ovariumcarcinoom bij vrouwen bij wie een 

eerstelijnsbehandeling met een chemotherapie op 

basis van platina gefaald heeft. 

Verkorte indicatie: OvariumC, Adv >= 2de lijn (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 205 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie bij patiënten met gemetastaseerd 

mammacarcinoom bij wie er een verhoogd risico op 

hartaandoeningen is. 

Verkorte indicatie: BC, m, hoog risico hartaandoening, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 206 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met bortezomib voor de behandeling 

van progressief multipel myeloom bij patiënten die 

ten minste één eerdere behandeling hebben 

gekregen en die reeds een beenmergtransplantatie 

hebben ondergaan of hiervoor niet in aanmerking 

komen. 

Verkorte indicatie: Progressief MM, >= 2de lijn, combi met bortezomib 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1214 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: SCLC bij volwassenen, tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met carboplatine, cyclofosfamide, 

etoposide en/of paclitaxel. 

Verkorte indicatie: SCLC, 2de lijn, combi met carboplatine, 

cyclofosfamide, etoposide en/of paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1363 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ≥ 2e lijnsbehandeling van progressief MM bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Progressief MM, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2677 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

CD30-positief hodgkinlymfoom (HL) Stadium IV in 

combinatie met brentuximab vedotin, vinblastine en 

dacarbazine. 

Verkorte indicatie: CD30+ HL stadium IV, 1e lijn, combi met 

brentuximab vedotin, vinblastine en dacarbazine 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CAELYX INFUSIEVLST CONC 2MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 15666131 

ATC Code: L01DB01 

Werkzame stof: DOXORUBICINE 

Registratienummer: EU/1/96/011/001 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 948 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Samen met cyclofosfamide voor de 

eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

mammacarcinoom bij volwassen vrouwen. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met cyclofosfamide (Volw. 

Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 203 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van het met AIDS geassocieerde 

Kaposi-sarcoom (KS) bij patiënten met een lage 

CD4-telling (< 200 CD4-lymfocyten/mm³) en een 

uitgebreide mucocutane of viscerale ziekte. Kan 

worden gebruikt als systemische 

eerstelijnschemotherapie, of als 

tweedelijnschemotherapie bij AIDS-KS-patiënten bij 

wie de ziekte al gevorderd is ondanks, of bij 

patiënten die intolerant geworden zijn voor, de eerder 

toegepaste systemische combinatiechemotherapie 

met tenminste twee van de volgende stoffen: een 

vinca-alkaloïde, bleomycine en standaard 

doxorubicine (of een ander antracycline). 

Verkorte indicatie: KS, laag CD4-getal en uitgebreide mucocutane of 

viscerale ziekte, >= 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 204 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van een gevorderd 

ovariumcarcinoom bij vrouwen bij wie een 

eerstelijnsbehandeling met een chemotherapie op 

basis van platina gefaald heeft. 

Verkorte indicatie: OvariumC, Adv >= 2de lijn (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 205 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie bij patiënten met gemetastaseerd 
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mammacarcinoom bij wie er een verhoogd risico op 

hartaandoeningen is. 

Verkorte indicatie: BC, m, hoog risico hartaandoening, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 206 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met bortezomib voor de behandeling 

van progressief multipel myeloom bij patiënten die 

ten minste één eerdere behandeling hebben 

gekregen en die reeds een beenmergtransplantatie 

hebben ondergaan of hiervoor niet in aanmerking 

komen. 

Verkorte indicatie: Progressief MM, >= 2de lijn, combi met bortezomib 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1214 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: SCLC bij volwassenen, tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met carboplatine, cyclofosfamide, 

etoposide en/of paclitaxel. 

Verkorte indicatie: SCLC, 2de lijn, combi met carboplatine, 

cyclofosfamide, etoposide en/of paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1363 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ≥ 2e lijnsbehandeling van progressief MM bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Progressief MM, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2677 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

CD30-positief hodgkinlymfoom (HL) Stadium IV in 

combinatie met brentuximab vedotin, vinblastine en 

dacarbazine. 

Verkorte indicatie: CD30+ HL stadium IV, 1e lijn, combi met 

brentuximab vedotin, vinblastine en dacarbazine 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CAELYX INFUSIEVLST CONC 2MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 15668304 

ATC Code: L01DB01 

Werkzame stof: DOXORUBICINE 

Registratienummer: EU/1/96/011/001 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 948 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Samen met cyclofosfamide voor de 

eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

mammacarcinoom bij volwassen vrouwen. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met cyclofosfamide (Volw. 

Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 203 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van het met AIDS geassocieerde 

Kaposi-sarcoom (KS) bij patiënten met een lage 

CD4-telling (< 200 CD4-lymfocyten/mm³) en een 

uitgebreide mucocutane of viscerale ziekte. Kan 

worden gebruikt als systemische 

eerstelijnschemotherapie, of als 

tweedelijnschemotherapie bij AIDS-KS-patiënten bij 

wie de ziekte al gevorderd is ondanks, of bij 

patiënten die intolerant geworden zijn voor, de eerder 

toegepaste systemische combinatiechemotherapie 

met tenminste twee van de volgende stoffen: een 

vinca-alkaloïde, bleomycine en standaard 

doxorubicine (of een ander antracycline). 

Verkorte indicatie: KS, laag CD4-getal en uitgebreide mucocutane of 

viscerale ziekte, >= 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 204 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van een gevorderd 

ovariumcarcinoom bij vrouwen bij wie een 

eerstelijnsbehandeling met een chemotherapie op 

basis van platina gefaald heeft. 

Verkorte indicatie: OvariumC, Adv >= 2de lijn (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 205 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie bij patiënten met gemetastaseerd 

mammacarcinoom bij wie er een verhoogd risico op 

hartaandoeningen is. 
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Verkorte indicatie: BC, m, hoog risico hartaandoening, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 206 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met bortezomib voor de behandeling 

van progressief multipel myeloom bij patiënten die 

ten minste één eerdere behandeling hebben 

gekregen en die reeds een beenmergtransplantatie 

hebben ondergaan of hiervoor niet in aanmerking 

komen. 

Verkorte indicatie: Progressief MM, >= 2de lijn, combi met bortezomib 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1214 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: SCLC bij volwassenen, tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met carboplatine, cyclofosfamide, 

etoposide en/of paclitaxel. 

Verkorte indicatie: SCLC, 2de lijn, combi met carboplatine, 

cyclofosfamide, etoposide en/of paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1363 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ≥ 2e lijnsbehandeling van progressief MM bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Progressief MM, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2677 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

CD30-positief hodgkinlymfoom (HL) Stadium IV in 

combinatie met brentuximab vedotin, vinblastine en 

dacarbazine. 

Verkorte indicatie: CD30+ HL stadium IV, 1e lijn, combi met 

brentuximab vedotin, vinblastine en dacarbazine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 
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Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CAELYX INFUSIEVLST CONC 2MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 16181247 

ATC Code: L01DB01 

Werkzame stof: DOXORUBICINE 

Registratienummer: EU/1/96/011/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 948 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Samen met cyclofosfamide voor de 

eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

mammacarcinoom bij volwassen vrouwen. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met cyclofosfamide (Volw. 

Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 203 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van het met AIDS geassocieerde 

Kaposi-sarcoom (KS) bij patiënten met een lage 

CD4-telling (< 200 CD4-lymfocyten/mm³) en een 

uitgebreide mucocutane of viscerale ziekte. Kan 

worden gebruikt als systemische 

eerstelijnschemotherapie, of als 

tweedelijnschemotherapie bij AIDS-KS-patiënten bij 

wie de ziekte al gevorderd is ondanks, of bij 

patiënten die intolerant geworden zijn voor, de eerder 

toegepaste systemische combinatiechemotherapie 

met tenminste twee van de volgende stoffen: een 

vinca-alkaloïde, bleomycine en standaard 

doxorubicine (of een ander antracycline). 

Verkorte indicatie: KS, laag CD4-getal en uitgebreide mucocutane of 

viscerale ziekte, >= 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 204 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van een gevorderd 

ovariumcarcinoom bij vrouwen bij wie een 

eerstelijnsbehandeling met een chemotherapie op 

basis van platina gefaald heeft. 

Verkorte indicatie: OvariumC, Adv >= 2de lijn (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 205 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie bij patiënten met gemetastaseerd 

mammacarcinoom bij wie er een verhoogd risico op 

hartaandoeningen is. 

Verkorte indicatie: BC, m, hoog risico hartaandoening, mono (Volw.) 
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Indicatienummer: 206 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met bortezomib voor de behandeling 

van progressief multipel myeloom bij patiënten die 

ten minste één eerdere behandeling hebben 

gekregen en die reeds een beenmergtransplantatie 

hebben ondergaan of hiervoor niet in aanmerking 

komen. 

Verkorte indicatie: Progressief MM, >= 2de lijn, combi met bortezomib 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1214 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: SCLC bij volwassenen, tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met carboplatine, cyclofosfamide, 

etoposide en/of paclitaxel. 

Verkorte indicatie: SCLC, 2de lijn, combi met carboplatine, 

cyclofosfamide, etoposide en/of paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1363 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ≥ 2e lijnsbehandeling van progressief MM bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Progressief MM, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2677 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

CD30-positief hodgkinlymfoom (HL) Stadium IV in 

combinatie met brentuximab vedotin, vinblastine en 

dacarbazine. 

Verkorte indicatie: CD30+ HL stadium IV, 1e lijn, combi met 

brentuximab vedotin, vinblastine en dacarbazine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 370 van 4271 

 

 

CAELYX INFUSIEVLST CONC 2MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 16773055 

ATC Code: L01DB01 

Werkzame stof: DOXORUBICINE 

Registratienummer: EU/1/96/011/001 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 948 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Samen met cyclofosfamide voor de 

eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

mammacarcinoom bij volwassen vrouwen. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met cyclofosfamide (Volw. 

Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 203 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van het met AIDS geassocieerde 

Kaposi-sarcoom (KS) bij patiënten met een lage 

CD4-telling (< 200 CD4-lymfocyten/mm³) en een 

uitgebreide mucocutane of viscerale ziekte. Kan 

worden gebruikt als systemische 

eerstelijnschemotherapie, of als 

tweedelijnschemotherapie bij AIDS-KS-patiënten bij 

wie de ziekte al gevorderd is ondanks, of bij 

patiënten die intolerant geworden zijn voor, de eerder 

toegepaste systemische combinatiechemotherapie 

met tenminste twee van de volgende stoffen: een 

vinca-alkaloïde, bleomycine en standaard 

doxorubicine (of een ander antracycline). 

Verkorte indicatie: KS, laag CD4-getal en uitgebreide mucocutane of 

viscerale ziekte, >= 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 204 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van een gevorderd 

ovariumcarcinoom bij vrouwen bij wie een 

eerstelijnsbehandeling met een chemotherapie op 

basis van platina gefaald heeft. 

Verkorte indicatie: OvariumC, Adv >= 2de lijn (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 205 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie bij patiënten met gemetastaseerd 

mammacarcinoom bij wie er een verhoogd risico op 

hartaandoeningen is. 

Verkorte indicatie: BC, m, hoog risico hartaandoening, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 206 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met bortezomib voor de behandeling 

van progressief multipel myeloom bij patiënten die 

ten minste één eerdere behandeling hebben 

gekregen en die reeds een beenmergtransplantatie 

hebben ondergaan of hiervoor niet in aanmerking 

komen. 

Verkorte indicatie: Progressief MM, >= 2de lijn, combi met bortezomib 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1214 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: SCLC bij volwassenen, tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met carboplatine, cyclofosfamide, 

etoposide en/of paclitaxel. 

Verkorte indicatie: SCLC, 2de lijn, combi met carboplatine, 

cyclofosfamide, etoposide en/of paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1363 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ≥ 2e lijnsbehandeling van progressief MM bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Progressief MM, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2677 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

CD30-positief hodgkinlymfoom (HL) Stadium IV in 

combinatie met brentuximab vedotin, vinblastine en 

dacarbazine. 

Verkorte indicatie: CD30+ HL stadium IV, 1e lijn, combi met 

brentuximab vedotin, vinblastine en dacarbazine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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CAELYX INFUSIEVLST CONC 2MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 16776658 

ATC Code: L01DB01 

Werkzame stof: DOXORUBICINE 

Registratienummer: EU/1/96/011/001 

Fabrikant: BMODESTO B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 948 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Samen met cyclofosfamide voor de 

eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

mammacarcinoom bij volwassen vrouwen. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met cyclofosfamide (Volw. 

Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 203 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van het met AIDS geassocieerde 

Kaposi-sarcoom (KS) bij patiënten met een lage 

CD4-telling (< 200 CD4-lymfocyten/mm³) en een 

uitgebreide mucocutane of viscerale ziekte. Kan 

worden gebruikt als systemische 

eerstelijnschemotherapie, of als 

tweedelijnschemotherapie bij AIDS-KS-patiënten bij 

wie de ziekte al gevorderd is ondanks, of bij 

patiënten die intolerant geworden zijn voor, de eerder 

toegepaste systemische combinatiechemotherapie 

met tenminste twee van de volgende stoffen: een 

vinca-alkaloïde, bleomycine en standaard 

doxorubicine (of een ander antracycline). 

Verkorte indicatie: KS, laag CD4-getal en uitgebreide mucocutane of 

viscerale ziekte, >= 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 204 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van een gevorderd 

ovariumcarcinoom bij vrouwen bij wie een 

eerstelijnsbehandeling met een chemotherapie op 

basis van platina gefaald heeft. 

Verkorte indicatie: OvariumC, Adv >= 2de lijn (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 205 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie bij patiënten met gemetastaseerd 

mammacarcinoom bij wie er een verhoogd risico op 

hartaandoeningen is. 

Verkorte indicatie: BC, m, hoog risico hartaandoening, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 206 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met bortezomib voor de behandeling 

van progressief multipel myeloom bij patiënten die 
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ten minste één eerdere behandeling hebben 

gekregen en die reeds een beenmergtransplantatie 

hebben ondergaan of hiervoor niet in aanmerking 

komen. 

Verkorte indicatie: Progressief MM, >= 2de lijn, combi met bortezomib 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1214 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: SCLC bij volwassenen, tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met carboplatine, cyclofosfamide, 

etoposide en/of paclitaxel. 

Verkorte indicatie: SCLC, 2de lijn, combi met carboplatine, 

cyclofosfamide, etoposide en/of paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1363 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ≥ 2e lijnsbehandeling van progressief MM bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Progressief MM, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2677 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

CD30-positief hodgkinlymfoom (HL) Stadium IV in 

combinatie met brentuximab vedotin, vinblastine en 

dacarbazine. 

Verkorte indicatie: CD30+ HL stadium IV, 1e lijn, combi met 

brentuximab vedotin, vinblastine en dacarbazine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CAELYX INFUSIEVLST CONC 2MG/ML FLACON 25ML 
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Zindex nummer: 14633620 

ATC Code: L01DB01 

Werkzame stof: DOXORUBICINE 

Registratienummer: EU/1/96/011/003 

Fabrikant: JANSSEN-CILAG BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 948 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Samen met cyclofosfamide voor de 

eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

mammacarcinoom bij volwassen vrouwen. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met cyclofosfamide (Volw. 

Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 203 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van het met AIDS geassocieerde 

Kaposi-sarcoom (KS) bij patiënten met een lage 

CD4-telling (< 200 CD4-lymfocyten/mm³) en een 

uitgebreide mucocutane of viscerale ziekte. Kan 

worden gebruikt als systemische 

eerstelijnschemotherapie, of als 

tweedelijnschemotherapie bij AIDS-KS-patiënten bij 

wie de ziekte al gevorderd is ondanks, of bij 

patiënten die intolerant geworden zijn voor, de eerder 

toegepaste systemische combinatiechemotherapie 

met tenminste twee van de volgende stoffen: een 

vinca-alkaloïde, bleomycine en standaard 

doxorubicine (of een ander antracycline). 

Verkorte indicatie: KS, laag CD4-getal en uitgebreide mucocutane of 

viscerale ziekte, >= 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 204 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van een gevorderd 

ovariumcarcinoom bij vrouwen bij wie een 

eerstelijnsbehandeling met een chemotherapie op 

basis van platina gefaald heeft. 

Verkorte indicatie: OvariumC, Adv >= 2de lijn (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 205 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie bij patiënten met gemetastaseerd 

mammacarcinoom bij wie er een verhoogd risico op 

hartaandoeningen is. 

Verkorte indicatie: BC, m, hoog risico hartaandoening, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 206 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met bortezomib voor de behandeling 

van progressief multipel myeloom bij patiënten die 

ten minste één eerdere behandeling hebben 

gekregen en die reeds een beenmergtransplantatie 
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hebben ondergaan of hiervoor niet in aanmerking 

komen. 

Verkorte indicatie: Progressief MM, >= 2de lijn, combi met bortezomib 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1214 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: SCLC bij volwassenen, tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met carboplatine, cyclofosfamide, 

etoposide en/of paclitaxel. 

Verkorte indicatie: SCLC, 2de lijn, combi met carboplatine, 

cyclofosfamide, etoposide en/of paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1363 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ≥ 2e lijnsbehandeling van progressief MM bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Progressief MM, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2677 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

CD30-positief hodgkinlymfoom (HL) Stadium IV in 

combinatie met brentuximab vedotin, vinblastine en 

dacarbazine. 

Verkorte indicatie: CD30+ HL stadium IV, 1e lijn, combi met 

brentuximab vedotin, vinblastine en dacarbazine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CAELYX INFUSIEVLST CONC 2MG/ML FLACON 25ML 

 

Zindex nummer: 15666158 

ATC Code: L01DB01 
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Werkzame stof: DOXORUBICINE 

Registratienummer: EU/1/96/011/003 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 948 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Samen met cyclofosfamide voor de 

eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

mammacarcinoom bij volwassen vrouwen. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met cyclofosfamide (Volw. 

Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 203 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van het met AIDS geassocieerde 

Kaposi-sarcoom (KS) bij patiënten met een lage 

CD4-telling (< 200 CD4-lymfocyten/mm³) en een 

uitgebreide mucocutane of viscerale ziekte. Kan 

worden gebruikt als systemische 

eerstelijnschemotherapie, of als 

tweedelijnschemotherapie bij AIDS-KS-patiënten bij 

wie de ziekte al gevorderd is ondanks, of bij 

patiënten die intolerant geworden zijn voor, de eerder 

toegepaste systemische combinatiechemotherapie 

met tenminste twee van de volgende stoffen: een 

vinca-alkaloïde, bleomycine en standaard 

doxorubicine (of een ander antracycline). 

Verkorte indicatie: KS, laag CD4-getal en uitgebreide mucocutane of 

viscerale ziekte, >= 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 204 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van een gevorderd 

ovariumcarcinoom bij vrouwen bij wie een 

eerstelijnsbehandeling met een chemotherapie op 

basis van platina gefaald heeft. 

Verkorte indicatie: OvariumC, Adv >= 2de lijn (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 205 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie bij patiënten met gemetastaseerd 

mammacarcinoom bij wie er een verhoogd risico op 

hartaandoeningen is. 

Verkorte indicatie: BC, m, hoog risico hartaandoening, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 206 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met bortezomib voor de behandeling 

van progressief multipel myeloom bij patiënten die 

ten minste één eerdere behandeling hebben 

gekregen en die reeds een beenmergtransplantatie 

hebben ondergaan of hiervoor niet in aanmerking 

komen. 
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Verkorte indicatie: Progressief MM, >= 2de lijn, combi met bortezomib 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1214 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: SCLC bij volwassenen, tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met carboplatine, cyclofosfamide, 

etoposide en/of paclitaxel. 

Verkorte indicatie: SCLC, 2de lijn, combi met carboplatine, 

cyclofosfamide, etoposide en/of paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1363 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ≥ 2e lijnsbehandeling van progressief MM bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Progressief MM, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2677 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

CD30-positief hodgkinlymfoom (HL) Stadium IV in 

combinatie met brentuximab vedotin, vinblastine en 

dacarbazine. 

Verkorte indicatie: CD30+ HL stadium IV, 1e lijn, combi met 

brentuximab vedotin, vinblastine en dacarbazine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CAELYX INFUSIEVLST CONC 2MG/ML FLACON 25ML 

 

Zindex nummer: 15668312 

ATC Code: L01DB01 

Werkzame stof: DOXORUBICINE 

Registratienummer: EU/1/96/011/003 
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Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 948 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Samen met cyclofosfamide voor de 

eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

mammacarcinoom bij volwassen vrouwen. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met cyclofosfamide (Volw. 

Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 203 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van het met AIDS geassocieerde 

Kaposi-sarcoom (KS) bij patiënten met een lage 

CD4-telling (< 200 CD4-lymfocyten/mm³) en een 

uitgebreide mucocutane of viscerale ziekte. Kan 

worden gebruikt als systemische 

eerstelijnschemotherapie, of als 

tweedelijnschemotherapie bij AIDS-KS-patiënten bij 

wie de ziekte al gevorderd is ondanks, of bij 

patiënten die intolerant geworden zijn voor, de eerder 

toegepaste systemische combinatiechemotherapie 

met tenminste twee van de volgende stoffen: een 

vinca-alkaloïde, bleomycine en standaard 

doxorubicine (of een ander antracycline). 

Verkorte indicatie: KS, laag CD4-getal en uitgebreide mucocutane of 

viscerale ziekte, >= 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 204 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van een gevorderd 

ovariumcarcinoom bij vrouwen bij wie een 

eerstelijnsbehandeling met een chemotherapie op 

basis van platina gefaald heeft. 

Verkorte indicatie: OvariumC, Adv >= 2de lijn (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 205 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie bij patiënten met gemetastaseerd 

mammacarcinoom bij wie er een verhoogd risico op 

hartaandoeningen is. 

Verkorte indicatie: BC, m, hoog risico hartaandoening, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 206 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met bortezomib voor de behandeling 

van progressief multipel myeloom bij patiënten die 

ten minste één eerdere behandeling hebben 

gekregen en die reeds een beenmergtransplantatie 

hebben ondergaan of hiervoor niet in aanmerking 

komen. 

Verkorte indicatie: Progressief MM, >= 2de lijn, combi met bortezomib 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 1214 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: SCLC bij volwassenen, tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met carboplatine, cyclofosfamide, 

etoposide en/of paclitaxel. 

Verkorte indicatie: SCLC, 2de lijn, combi met carboplatine, 

cyclofosfamide, etoposide en/of paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1363 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ≥ 2e lijnsbehandeling van progressief MM bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Progressief MM, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2677 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

CD30-positief hodgkinlymfoom (HL) Stadium IV in 

combinatie met brentuximab vedotin, vinblastine en 

dacarbazine. 

Verkorte indicatie: CD30+ HL stadium IV, 1e lijn, combi met 

brentuximab vedotin, vinblastine en dacarbazine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CANCIDAS INFUSIEPOEDER FLACON 50MG 

 

Zindex nummer: 14696096 

ATC Code: J02AX04 

Werkzame stof: CASPOFUNGINE 

Registratienummer: EU/1/01/196/001 

Fabrikant: MSD BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 120 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve candidiasis bij volwassen 

patiënten of kinderen. 

Verkorte indicatie: Candidiasis, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 121 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Empirische therapie voor vermoede 

schimmelinfecties (zoals Candida of Aspergillus) bij 

volwassen patiënten of kinderen met koorts en 

neutropenie. 

Verkorte indicatie: Vermoede schimmelinfectie bij koort en neutropenie, 

empirische behandeling  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 122 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten of kinderen die niet reageren op 

amfotericine B, formuleringen van amfotericine B met 

lipiden en/of itraconazol of deze niet verdragen. Niet 

reageren wordt gedefinieerd als progressie van de 

infectie of geen verbetering na minimaal 7 dagen 

therapeutische doses van een effectieve 

schimmeldodende therapie. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van chronische pulmonale aspergillose 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, chronisch pulmonaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 674 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patienten waarbij monotherapie met een (tri)azol in 

verband met de ernst van de infectie of vermoede of 

bewezen azolresistentie niet aangewezen is. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 675 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten of kinderen die niet reageren op 

amfotericine B, toedieningsvormen van amfotericine 

B met lipiden en voriconazol, isavuconazol of 

itraconazol, of deze niet verdragen. Niet reageren 

wordt gedefinieerd als progressie van de infectie of 

geen verbetering na minimaal 7 dagen 
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therapeutische doses van een effectieve 

schimmeldodende therapie. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 679 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van mucormycose in combinatie met 

amphotericin B bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Mucormycose, combi met amfotericine B (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 825 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Invasieve schimmelinfecties bij kinderen < 

1 jaar; Empirische behandeling van vermoede 

schimmelinfecties bij koorts en neutropenie bij 

kinderen < 1 jaar. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, vermoede of invasief (Kind 0-1 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CANCIDAS INFUSIEPOEDER FLACON 50MG 

 

Zindex nummer: 15642070 

ATC Code: J02AX04 

Werkzame stof: CASPOFUNGINE 

Registratienummer: EU/1/01/196/001 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 120 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve candidiasis bij volwassen 

patiënten of kinderen. 

Verkorte indicatie: Candidiasis, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 121 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Empirische therapie voor vermoede 

schimmelinfecties (zoals Candida of Aspergillus) bij 

volwassen patiënten of kinderen met koorts en 

neutropenie. 

Verkorte indicatie: Vermoede schimmelinfectie bij koort en neutropenie, 

empirische behandeling  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 122 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten of kinderen die niet reageren op 

amfotericine B, formuleringen van amfotericine B met 

lipiden en/of itraconazol of deze niet verdragen. Niet 

reageren wordt gedefinieerd als progressie van de 

infectie of geen verbetering na minimaal 7 dagen 

therapeutische doses van een effectieve 

schimmeldodende therapie. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van chronische pulmonale aspergillose 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, chronisch pulmonaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 674 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patienten waarbij monotherapie met een (tri)azol in 

verband met de ernst van de infectie of vermoede of 

bewezen azolresistentie niet aangewezen is. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 675 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten of kinderen die niet reageren op 

amfotericine B, toedieningsvormen van amfotericine 

B met lipiden en voriconazol, isavuconazol of 

itraconazol, of deze niet verdragen. Niet reageren 

wordt gedefinieerd als progressie van de infectie of 

geen verbetering na minimaal 7 dagen 

therapeutische doses van een effectieve 

schimmeldodende therapie. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 679 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van mucormycose in combinatie met 

amphotericin B bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Mucormycose, combi met amfotericine B (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 825 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Invasieve schimmelinfecties bij kinderen < 

1 jaar; Empirische behandeling van vermoede 

schimmelinfecties bij koorts en neutropenie bij 

kinderen < 1 jaar. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, vermoede of invasief (Kind 0-1 
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jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CANCIDAS INFUSIEPOEDER FLACON 50MG 

 

Zindex nummer: 15642925 

ATC Code: J02AX04 

Werkzame stof: CASPOFUNGINE 

Registratienummer: EU/1/01/196/001 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 120 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve candidiasis bij volwassen 

patiënten of kinderen. 

Verkorte indicatie: Candidiasis, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 121 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Empirische therapie voor vermoede 

schimmelinfecties (zoals Candida of Aspergillus) bij 

volwassen patiënten of kinderen met koorts en 

neutropenie. 

Verkorte indicatie: Vermoede schimmelinfectie bij koort en neutropenie, 

empirische behandeling  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 122 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten of kinderen die niet reageren op 

amfotericine B, formuleringen van amfotericine B met 

lipiden en/of itraconazol of deze niet verdragen. Niet 

reageren wordt gedefinieerd als progressie van de 

infectie of geen verbetering na minimaal 7 dagen 

therapeutische doses van een effectieve 

schimmeldodende therapie. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van chronische pulmonale aspergillose 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, chronisch pulmonaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 674 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patienten waarbij monotherapie met een (tri)azol in 

verband met de ernst van de infectie of vermoede of 

bewezen azolresistentie niet aangewezen is. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 675 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten of kinderen die niet reageren op 

amfotericine B, toedieningsvormen van amfotericine 

B met lipiden en voriconazol, isavuconazol of 

itraconazol, of deze niet verdragen. Niet reageren 

wordt gedefinieerd als progressie van de infectie of 

geen verbetering na minimaal 7 dagen 

therapeutische doses van een effectieve 

schimmeldodende therapie. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 679 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van mucormycose in combinatie met 

amphotericin B bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Mucormycose, combi met amfotericine B (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 825 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Invasieve schimmelinfecties bij kinderen < 

1 jaar; Empirische behandeling van vermoede 

schimmelinfecties bij koorts en neutropenie bij 

kinderen < 1 jaar. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, vermoede of invasief (Kind 0-1 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CANCIDAS INFUSIEPOEDER FLACON 50MG 

 

Zindex nummer: 15803872 

ATC Code: J02AX04 

Werkzame stof: CASPOFUNGINE 

Registratienummer: EU/1/01/196/001 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 120 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve candidiasis bij volwassen 

patiënten of kinderen. 

Verkorte indicatie: Candidiasis, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 121 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Empirische therapie voor vermoede 

schimmelinfecties (zoals Candida of Aspergillus) bij 

volwassen patiënten of kinderen met koorts en 

neutropenie. 

Verkorte indicatie: Vermoede schimmelinfectie bij koort en neutropenie, 

empirische behandeling  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 122 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten of kinderen die niet reageren op 

amfotericine B, formuleringen van amfotericine B met 

lipiden en/of itraconazol of deze niet verdragen. Niet 

reageren wordt gedefinieerd als progressie van de 

infectie of geen verbetering na minimaal 7 dagen 

therapeutische doses van een effectieve 

schimmeldodende therapie. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van chronische pulmonale aspergillose 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, chronisch pulmonaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 674 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patienten waarbij monotherapie met een (tri)azol in 

verband met de ernst van de infectie of vermoede of 

bewezen azolresistentie niet aangewezen is. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 675 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten of kinderen die niet reageren op 

amfotericine B, toedieningsvormen van amfotericine 

B met lipiden en voriconazol, isavuconazol of 

itraconazol, of deze niet verdragen. Niet reageren 

wordt gedefinieerd als progressie van de infectie of 

geen verbetering na minimaal 7 dagen 

therapeutische doses van een effectieve 

schimmeldodende therapie. 
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Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 679 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van mucormycose in combinatie met 

amphotericin B bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Mucormycose, combi met amfotericine B (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 825 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Invasieve schimmelinfecties bij kinderen < 

1 jaar; Empirische behandeling van vermoede 

schimmelinfecties bij koorts en neutropenie bij 

kinderen < 1 jaar. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, vermoede of invasief (Kind 0-1 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CANCIDAS INFUSIEPOEDER FLACON 50MG 

 

Zindex nummer: 16096398 

ATC Code: J02AX04 

Werkzame stof: CASPOFUNGINE 

Registratienummer: EU/1/01/196/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 120 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve candidiasis bij volwassen 

patiënten of kinderen. 

Verkorte indicatie: Candidiasis, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 121 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Empirische therapie voor vermoede 

schimmelinfecties (zoals Candida of Aspergillus) bij 

volwassen patiënten of kinderen met koorts en 

neutropenie. 

Verkorte indicatie: Vermoede schimmelinfectie bij koort en neutropenie, 

empirische behandeling  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 122 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten of kinderen die niet reageren op 
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amfotericine B, formuleringen van amfotericine B met 

lipiden en/of itraconazol of deze niet verdragen. Niet 

reageren wordt gedefinieerd als progressie van de 

infectie of geen verbetering na minimaal 7 dagen 

therapeutische doses van een effectieve 

schimmeldodende therapie. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van chronische pulmonale aspergillose 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, chronisch pulmonaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 674 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patienten waarbij monotherapie met een (tri)azol in 

verband met de ernst van de infectie of vermoede of 

bewezen azolresistentie niet aangewezen is. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 675 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten of kinderen die niet reageren op 

amfotericine B, toedieningsvormen van amfotericine 

B met lipiden en voriconazol, isavuconazol of 

itraconazol, of deze niet verdragen. Niet reageren 

wordt gedefinieerd als progressie van de infectie of 

geen verbetering na minimaal 7 dagen 

therapeutische doses van een effectieve 

schimmeldodende therapie. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 679 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van mucormycose in combinatie met 

amphotericin B bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Mucormycose, combi met amfotericine B (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 825 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Invasieve schimmelinfecties bij kinderen < 

1 jaar; Empirische behandeling van vermoede 

schimmelinfecties bij koorts en neutropenie bij 

kinderen < 1 jaar. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, vermoede of invasief (Kind 0-1 

jaar) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CANCIDAS INFUSIEPOEDER FLACON 50MG 

 

Zindex nummer: 16194047 

ATC Code: J02AX04 

Werkzame stof: CASPOFUNGINE 

Registratienummer: EU/1/01/196/001 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 120 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve candidiasis bij volwassen 

patiënten of kinderen. 

Verkorte indicatie: Candidiasis, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 121 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Empirische therapie voor vermoede 

schimmelinfecties (zoals Candida of Aspergillus) bij 

volwassen patiënten of kinderen met koorts en 

neutropenie. 

Verkorte indicatie: Vermoede schimmelinfectie bij koort en neutropenie, 

empirische behandeling  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 122 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten of kinderen die niet reageren op 

amfotericine B, formuleringen van amfotericine B met 

lipiden en/of itraconazol of deze niet verdragen. Niet 

reageren wordt gedefinieerd als progressie van de 

infectie of geen verbetering na minimaal 7 dagen 

therapeutische doses van een effectieve 

schimmeldodende therapie. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van chronische pulmonale aspergillose 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, chronisch pulmonaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 674 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 
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patienten waarbij monotherapie met een (tri)azol in 

verband met de ernst van de infectie of vermoede of 

bewezen azolresistentie niet aangewezen is. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 675 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten of kinderen die niet reageren op 

amfotericine B, toedieningsvormen van amfotericine 

B met lipiden en voriconazol, isavuconazol of 

itraconazol, of deze niet verdragen. Niet reageren 

wordt gedefinieerd als progressie van de infectie of 

geen verbetering na minimaal 7 dagen 

therapeutische doses van een effectieve 

schimmeldodende therapie. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 679 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van mucormycose in combinatie met 

amphotericin B bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Mucormycose, combi met amfotericine B (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 825 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Invasieve schimmelinfecties bij kinderen < 

1 jaar; Empirische behandeling van vermoede 

schimmelinfecties bij koorts en neutropenie bij 

kinderen < 1 jaar. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, vermoede of invasief (Kind 0-1 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CANCIDAS INFUSIEPOEDER FLACON 70MG 

 

Zindex nummer: 14696118 

ATC Code: J02AX04 

Werkzame stof: CASPOFUNGINE 

Registratienummer: EU/1/01/196/003 

Fabrikant: MSD BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 120 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve candidiasis bij volwassen 
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patiënten of kinderen. 

Verkorte indicatie: Candidiasis, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 121 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Empirische therapie voor vermoede 

schimmelinfecties (zoals Candida of Aspergillus) bij 

volwassen patiënten of kinderen met koorts en 

neutropenie. 

Verkorte indicatie: Vermoede schimmelinfectie bij koort en neutropenie, 

empirische behandeling  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 122 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten of kinderen die niet reageren op 

amfotericine B, formuleringen van amfotericine B met 

lipiden en/of itraconazol of deze niet verdragen. Niet 

reageren wordt gedefinieerd als progressie van de 

infectie of geen verbetering na minimaal 7 dagen 

therapeutische doses van een effectieve 

schimmeldodende therapie. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van chronische pulmonale aspergillose 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, chronisch pulmonaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 674 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patienten waarbij monotherapie met een (tri)azol in 

verband met de ernst van de infectie of vermoede of 

bewezen azolresistentie niet aangewezen is. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 675 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten of kinderen die niet reageren op 

amfotericine B, toedieningsvormen van amfotericine 

B met lipiden en voriconazol, isavuconazol of 

itraconazol, of deze niet verdragen. Niet reageren 

wordt gedefinieerd als progressie van de infectie of 

geen verbetering na minimaal 7 dagen 

therapeutische doses van een effectieve 

schimmeldodende therapie. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 
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Indicatienummer: 679 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van mucormycose in combinatie met 

amphotericin B bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Mucormycose, combi met amfotericine B (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 825 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Invasieve schimmelinfecties bij kinderen < 

1 jaar; Empirische behandeling van vermoede 

schimmelinfecties bij koorts en neutropenie bij 

kinderen < 1 jaar. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, vermoede of invasief (Kind 0-1 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CANCIDAS INFUSIEPOEDER FLACON 70MG 

 

Zindex nummer: 15795543 

ATC Code: J02AX04 

Werkzame stof: CASPOFUNGINE 

Registratienummer: EU/1/01/196/003 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 120 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve candidiasis bij volwassen 

patiënten of kinderen. 

Verkorte indicatie: Candidiasis, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 121 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Empirische therapie voor vermoede 

schimmelinfecties (zoals Candida of Aspergillus) bij 

volwassen patiënten of kinderen met koorts en 

neutropenie. 

Verkorte indicatie: Vermoede schimmelinfectie bij koort en neutropenie, 

empirische behandeling  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 122 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten of kinderen die niet reageren op 

amfotericine B, formuleringen van amfotericine B met 

lipiden en/of itraconazol of deze niet verdragen. Niet 
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reageren wordt gedefinieerd als progressie van de 

infectie of geen verbetering na minimaal 7 dagen 

therapeutische doses van een effectieve 

schimmeldodende therapie. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van chronische pulmonale aspergillose 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, chronisch pulmonaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 674 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patienten waarbij monotherapie met een (tri)azol in 

verband met de ernst van de infectie of vermoede of 

bewezen azolresistentie niet aangewezen is. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 675 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten of kinderen die niet reageren op 

amfotericine B, toedieningsvormen van amfotericine 

B met lipiden en voriconazol, isavuconazol of 

itraconazol, of deze niet verdragen. Niet reageren 

wordt gedefinieerd als progressie van de infectie of 

geen verbetering na minimaal 7 dagen 

therapeutische doses van een effectieve 

schimmeldodende therapie. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 679 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van mucormycose in combinatie met 

amphotericin B bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Mucormycose, combi met amfotericine B (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 825 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Invasieve schimmelinfecties bij kinderen < 

1 jaar; Empirische behandeling van vermoede 

schimmelinfecties bij koorts en neutropenie bij 

kinderen < 1 jaar. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, vermoede of invasief (Kind 0-1 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 393 van 4271 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CANCIDAS INFUSIEPOEDER FLACON 70MG 

 

Zindex nummer: 15997901 

ATC Code: J02AX04 

Werkzame stof: CASPOFUNGINE 

Registratienummer: EU/1/01/196/003 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 120 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve candidiasis bij volwassen 

patiënten of kinderen. 

Verkorte indicatie: Candidiasis, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 121 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Empirische therapie voor vermoede 

schimmelinfecties (zoals Candida of Aspergillus) bij 

volwassen patiënten of kinderen met koorts en 

neutropenie. 

Verkorte indicatie: Vermoede schimmelinfectie bij koort en neutropenie, 

empirische behandeling  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 122 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten of kinderen die niet reageren op 

amfotericine B, formuleringen van amfotericine B met 

lipiden en/of itraconazol of deze niet verdragen. Niet 

reageren wordt gedefinieerd als progressie van de 

infectie of geen verbetering na minimaal 7 dagen 

therapeutische doses van een effectieve 

schimmeldodende therapie. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van chronische pulmonale aspergillose 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, chronisch pulmonaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 674 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patienten waarbij monotherapie met een (tri)azol in 

verband met de ernst van de infectie of vermoede of 
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bewezen azolresistentie niet aangewezen is. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 675 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten of kinderen die niet reageren op 

amfotericine B, toedieningsvormen van amfotericine 

B met lipiden en voriconazol, isavuconazol of 

itraconazol, of deze niet verdragen. Niet reageren 

wordt gedefinieerd als progressie van de infectie of 

geen verbetering na minimaal 7 dagen 

therapeutische doses van een effectieve 

schimmeldodende therapie. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 679 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van mucormycose in combinatie met 

amphotericin B bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Mucormycose, combi met amfotericine B (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 825 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Invasieve schimmelinfecties bij kinderen < 

1 jaar; Empirische behandeling van vermoede 

schimmelinfecties bij koorts en neutropenie bij 

kinderen < 1 jaar. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, vermoede of invasief (Kind 0-1 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CANCIDAS INFUSIEPOEDER FLACON 70MG 

 

Zindex nummer: 15998932 

ATC Code: J02AX04 

Werkzame stof: CASPOFUNGINE 

Registratienummer: EU/1/01/196/003 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 120 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve candidiasis bij volwassen 

patiënten of kinderen. 

Verkorte indicatie: Candidiasis, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 121 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Empirische therapie voor vermoede 

schimmelinfecties (zoals Candida of Aspergillus) bij 

volwassen patiënten of kinderen met koorts en 

neutropenie. 

Verkorte indicatie: Vermoede schimmelinfectie bij koort en neutropenie, 

empirische behandeling  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 122 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten of kinderen die niet reageren op 

amfotericine B, formuleringen van amfotericine B met 

lipiden en/of itraconazol of deze niet verdragen. Niet 

reageren wordt gedefinieerd als progressie van de 

infectie of geen verbetering na minimaal 7 dagen 

therapeutische doses van een effectieve 

schimmeldodende therapie. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van chronische pulmonale aspergillose 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, chronisch pulmonaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 674 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patienten waarbij monotherapie met een (tri)azol in 

verband met de ernst van de infectie of vermoede of 

bewezen azolresistentie niet aangewezen is. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 675 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten of kinderen die niet reageren op 

amfotericine B, toedieningsvormen van amfotericine 

B met lipiden en voriconazol, isavuconazol of 

itraconazol, of deze niet verdragen. Niet reageren 

wordt gedefinieerd als progressie van de infectie of 

geen verbetering na minimaal 7 dagen 

therapeutische doses van een effectieve 

schimmeldodende therapie. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 
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Indicatienummer: 679 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van mucormycose in combinatie met 

amphotericin B bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Mucormycose, combi met amfotericine B (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 825 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Invasieve schimmelinfecties bij kinderen < 

1 jaar; Empirische behandeling van vermoede 

schimmelinfecties bij koorts en neutropenie bij 

kinderen < 1 jaar. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, vermoede of invasief (Kind 0-1 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CANCIDAS INFUSIEPOEDER FLACON 70MG 

 

Zindex nummer: 16096401 

ATC Code: J02AX04 

Werkzame stof: CASPOFUNGINE 

Registratienummer: EU/1/01/196/003 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 120 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve candidiasis bij volwassen 

patiënten of kinderen. 

Verkorte indicatie: Candidiasis, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 121 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Empirische therapie voor vermoede 

schimmelinfecties (zoals Candida of Aspergillus) bij 

volwassen patiënten of kinderen met koorts en 

neutropenie. 

Verkorte indicatie: Vermoede schimmelinfectie bij koort en neutropenie, 

empirische behandeling  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 122 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten of kinderen die niet reageren op 

amfotericine B, formuleringen van amfotericine B met 

lipiden en/of itraconazol of deze niet verdragen. Niet 

reageren wordt gedefinieerd als progressie van de 

infectie of geen verbetering na minimaal 7 dagen 
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therapeutische doses van een effectieve 

schimmeldodende therapie. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van chronische pulmonale aspergillose 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, chronisch pulmonaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 674 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patienten waarbij monotherapie met een (tri)azol in 

verband met de ernst van de infectie of vermoede of 

bewezen azolresistentie niet aangewezen is. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 675 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten of kinderen die niet reageren op 

amfotericine B, toedieningsvormen van amfotericine 

B met lipiden en voriconazol, isavuconazol of 

itraconazol, of deze niet verdragen. Niet reageren 

wordt gedefinieerd als progressie van de infectie of 

geen verbetering na minimaal 7 dagen 

therapeutische doses van een effectieve 

schimmeldodende therapie. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 679 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van mucormycose in combinatie met 

amphotericin B bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Mucormycose, combi met amfotericine B (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 825 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Invasieve schimmelinfecties bij kinderen < 

1 jaar; Empirische behandeling van vermoede 

schimmelinfecties bij koorts en neutropenie bij 

kinderen < 1 jaar. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, vermoede of invasief (Kind 0-1 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 
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Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CANCIDAS INFUSIEPOEDER FLACON 70MG 

 

Zindex nummer: 16156048 

ATC Code: J02AX04 

Werkzame stof: CASPOFUNGINE 

Registratienummer: EU/1/01/196/003 

Fabrikant: MEDCOR PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 120 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve candidiasis bij volwassen 

patiënten of kinderen. 

Verkorte indicatie: Candidiasis, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 121 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Empirische therapie voor vermoede 

schimmelinfecties (zoals Candida of Aspergillus) bij 

volwassen patiënten of kinderen met koorts en 

neutropenie. 

Verkorte indicatie: Vermoede schimmelinfectie bij koort en neutropenie, 

empirische behandeling  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 122 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten of kinderen die niet reageren op 

amfotericine B, formuleringen van amfotericine B met 

lipiden en/of itraconazol of deze niet verdragen. Niet 

reageren wordt gedefinieerd als progressie van de 

infectie of geen verbetering na minimaal 7 dagen 

therapeutische doses van een effectieve 

schimmeldodende therapie. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van chronische pulmonale aspergillose 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, chronisch pulmonaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 674 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patienten waarbij monotherapie met een (tri)azol in 

verband met de ernst van de infectie of vermoede of 

bewezen azolresistentie niet aangewezen is. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw.) (Resistentie of 
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intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 675 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten of kinderen die niet reageren op 

amfotericine B, toedieningsvormen van amfotericine 

B met lipiden en voriconazol, isavuconazol of 

itraconazol, of deze niet verdragen. Niet reageren 

wordt gedefinieerd als progressie van de infectie of 

geen verbetering na minimaal 7 dagen 

therapeutische doses van een effectieve 

schimmeldodende therapie. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 679 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van mucormycose in combinatie met 

amphotericin B bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Mucormycose, combi met amfotericine B (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 825 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Invasieve schimmelinfecties bij kinderen < 

1 jaar; Empirische behandeling van vermoede 

schimmelinfecties bij koorts en neutropenie bij 

kinderen < 1 jaar. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, vermoede of invasief (Kind 0-1 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CANCIDAS INFUSIEPOEDER FLACON 70MG 

 

Zindex nummer: 16164636 

ATC Code: J02AX04 

Werkzame stof: CASPOFUNGINE 

Registratienummer: EU/1/01/196/003 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 120 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve candidiasis bij volwassen 

patiënten of kinderen. 

Verkorte indicatie: Candidiasis, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 121 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Empirische therapie voor vermoede 

schimmelinfecties (zoals Candida of Aspergillus) bij 

volwassen patiënten of kinderen met koorts en 

neutropenie. 

Verkorte indicatie: Vermoede schimmelinfectie bij koort en neutropenie, 

empirische behandeling  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 122 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten of kinderen die niet reageren op 

amfotericine B, formuleringen van amfotericine B met 

lipiden en/of itraconazol of deze niet verdragen. Niet 

reageren wordt gedefinieerd als progressie van de 

infectie of geen verbetering na minimaal 7 dagen 

therapeutische doses van een effectieve 

schimmeldodende therapie. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van chronische pulmonale aspergillose 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, chronisch pulmonaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 674 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patienten waarbij monotherapie met een (tri)azol in 

verband met de ernst van de infectie of vermoede of 

bewezen azolresistentie niet aangewezen is. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 675 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten of kinderen die niet reageren op 

amfotericine B, toedieningsvormen van amfotericine 

B met lipiden en voriconazol, isavuconazol of 

itraconazol, of deze niet verdragen. Niet reageren 

wordt gedefinieerd als progressie van de infectie of 

geen verbetering na minimaal 7 dagen 

therapeutische doses van een effectieve 

schimmeldodende therapie. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 679 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Behandeling van mucormycose in combinatie met 

amphotericin B bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Mucormycose, combi met amfotericine B (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 825 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Invasieve schimmelinfecties bij kinderen < 

1 jaar; Empirische behandeling van vermoede 

schimmelinfecties bij koorts en neutropenie bij 

kinderen < 1 jaar. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, vermoede of invasief (Kind 0-1 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CAPECITABINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 150MG 

 

Zindex nummer: 15971805 

ATC Code: L01BC06 

Werkzame stof: CAPECITABINE 

Registratienummer: EU/1/12/762/020 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 115 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling bij patiënten die 

geopereerd zijn aan stadium III (stadium Dukes’ C) 

colonkanker. 

Verkorte indicatie: CRC, stadium III, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 116 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij de behandeling van gemetastaseerd 

colorectaalkanker. 

Verkorte indicatie: CRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 117 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij de eerstelijnsbehandeling van gevorderde 

maagkanker in combinatie met een op platinum 

gebaseerd regime. 

Verkorte indicatie: MaagCa, Adv, 1e lijn, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 118 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met docetaxel bij de behandeling van 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 402 van 4271 

patiënten met lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerde borstkanker na het falen van 

cytotoxische chemotherapie. Een 

anthracyclinederivaat moet deel hebben uitgemaakt 

van de voorgaande therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, mono of combi met docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 963 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie bij de behandeling van patiënten 

met lokaal voortgeschreden of gemetastaseerde 

borstkanker bij wie taxanen en een 

anthracyclinederivaat bevattende chemotherapie 

hebben gefaald of bij wie een verdere therapie met 

anthracyclinederivaten niet is aangewezen. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, mono 

 

 

Indicatienummer: 692 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

pancreascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1075 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1188 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Standaard bij chemoradiatie anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1189 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bepaalde typen speekselkliercarcinoom. 

Verkorte indicatie: SpeekselklierC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1190 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1191 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd maagcarcinoom. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1192 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lokaal recidief en/of gemetastaseerd hoofd-

halscarcinoom. 

Verkorte indicatie: Hoofd-halsC, lokaal recidief of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1302 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Standaard bij chemoradiatie vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1303 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd slokdarmcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1377 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van Her2 NEU positief 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, combi met trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1381 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chemoradiatie bij rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: RectumC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1436 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

borstkanker waarbij de tumor een overexpressie van 

HER2 (ErbB2) vertoont: in combinatie met lapatinib 

voor patiënten met gevorderde of gemetastaseerde 

ziekte met progressie na eerdere behandeling met 

een antracycline en taxane bevattend 

behandelregime en behandeling met trastuzumab 

voor gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: BC, Adv of m, >= 2de lijn, combi met lapatinib 

 

 

Indicatienummer: 1459 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijns behandeling van Her2 negatief oesofagus- 

en maagcarcinoom in combinatie met oxaliplatine bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC of MaagC, Her2-, 1e lijn, combi met 

oxaliplatine (Volw.) 
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Indicatienummer: 1460 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een onbehandeld 

gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met oxaliplatine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m, 1e lijn, combi met oxaliplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1466 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een dunne darmcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met oxaliplatine. 

Verkorte indicatie: DunnedarmC, combi met oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1553 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker bij wie behandeling 

met andere opties voor chemotherapie, waaronder 

taxanen of antracyclines, niet geschikt wordt geacht. 

Patiënten die in de 12 voorafgaande maanden op 

taxanen- en antracycline-gebaseerde regimes in de 

adjuvante setting hebben ontvangen, dienen te 

worden uitgesloten van behandeling met 

bevacizumab in combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1579 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met oxaliplatine voor de adjuvante 

behandeling van volwassenen met high-risk stadium 

II coloncarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, Stadium II, High-Risk, combi met oxaliplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1588 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling van HER2-negatief 

mammacarcinoom bij ziekteresidu na neoadjuvante 

chemotherapie en resectie, toegevoegd aan 

standaard adjuvante radiotherapie en-of endocriene 

therapie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BC, HER2-, na neoadjuvant, combi adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1592 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvant, na in opzet curatieve resectie van 

pancreascarcinoom in combinatie met gemcitabine 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, na resectie, combi met gemcitabine, 
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adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CAPECITABINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 300MG 

 

Zindex nummer: 16056256 

ATC Code: L01BC06 

Werkzame stof: CAPECITABINE 

Registratienummer: EU/1/12/762/023 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 115 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling bij patiënten die 

geopereerd zijn aan stadium III (stadium Dukes’ C) 

colonkanker. 

Verkorte indicatie: CRC, stadium III, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 116 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij de behandeling van gemetastaseerd 

colorectaalkanker. 

Verkorte indicatie: CRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 117 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij de eerstelijnsbehandeling van gevorderde 

maagkanker in combinatie met een op platinum 

gebaseerd regime. 

Verkorte indicatie: MaagCa, Adv, 1e lijn, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 118 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met docetaxel bij de behandeling van 

patiënten met lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerde borstkanker na het falen van 

cytotoxische chemotherapie. Een 

anthracyclinederivaat moet deel hebben uitgemaakt 

van de voorgaande therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, mono of combi met docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 963 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie bij de behandeling van patiënten 

met lokaal voortgeschreden of gemetastaseerde 
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borstkanker bij wie taxanen en een 

anthracyclinederivaat bevattende chemotherapie 

hebben gefaald of bij wie een verdere therapie met 

anthracyclinederivaten niet is aangewezen. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, mono 

 

 

Indicatienummer: 692 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

pancreascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1075 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1188 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Standaard bij chemoradiatie anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1189 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bepaalde typen speekselkliercarcinoom. 

Verkorte indicatie: SpeekselklierC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1190 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1191 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd maagcarcinoom. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1192 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lokaal recidief en/of gemetastaseerd hoofd-

halscarcinoom. 

Verkorte indicatie: Hoofd-halsC, lokaal recidief of m (Volw.) 
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Indicatienummer: 1302 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Standaard bij chemoradiatie vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1303 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd slokdarmcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1377 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van Her2 NEU positief 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, combi met trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1381 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chemoradiatie bij rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: RectumC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1436 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

borstkanker waarbij de tumor een overexpressie van 

HER2 (ErbB2) vertoont: in combinatie met lapatinib 

voor patiënten met gevorderde of gemetastaseerde 

ziekte met progressie na eerdere behandeling met 

een antracycline en taxane bevattend 

behandelregime en behandeling met trastuzumab 

voor gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: BC, Adv of m, >= 2de lijn, combi met lapatinib 

 

 

Indicatienummer: 1459 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijns behandeling van Her2 negatief oesofagus- 

en maagcarcinoom in combinatie met oxaliplatine bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC of MaagC, Her2-, 1e lijn, combi met 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1460 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een onbehandeld 

gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met oxaliplatine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m, 1e lijn, combi met oxaliplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1466 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een dunne darmcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met oxaliplatine. 

Verkorte indicatie: DunnedarmC, combi met oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1553 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker bij wie behandeling 

met andere opties voor chemotherapie, waaronder 

taxanen of antracyclines, niet geschikt wordt geacht. 

Patiënten die in de 12 voorafgaande maanden op 

taxanen- en antracycline-gebaseerde regimes in de 

adjuvante setting hebben ontvangen, dienen te 

worden uitgesloten van behandeling met 

bevacizumab in combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1579 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met oxaliplatine voor de adjuvante 

behandeling van volwassenen met high-risk stadium 

II coloncarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, Stadium II, High-Risk, combi met oxaliplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1588 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling van HER2-negatief 

mammacarcinoom bij ziekteresidu na neoadjuvante 

chemotherapie en resectie, toegevoegd aan 

standaard adjuvante radiotherapie en-of endocriene 

therapie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BC, HER2-, na neoadjuvant, combi adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1592 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvant, na in opzet curatieve resectie van 

pancreascarcinoom in combinatie met gemcitabine 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, na resectie, combi met gemcitabine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CAPECITABINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 500MG 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 409 van 4271 

Zindex nummer: 15971813 

ATC Code: L01BC06 

Werkzame stof: CAPECITABINE 

Registratienummer: EU/1/12/762/027 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 115 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling bij patiënten die 

geopereerd zijn aan stadium III (stadium Dukes’ C) 

colonkanker. 

Verkorte indicatie: CRC, stadium III, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 116 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij de behandeling van gemetastaseerd 

colorectaalkanker. 

Verkorte indicatie: CRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 117 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij de eerstelijnsbehandeling van gevorderde 

maagkanker in combinatie met een op platinum 

gebaseerd regime. 

Verkorte indicatie: MaagCa, Adv, 1e lijn, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 118 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met docetaxel bij de behandeling van 

patiënten met lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerde borstkanker na het falen van 

cytotoxische chemotherapie. Een 

anthracyclinederivaat moet deel hebben uitgemaakt 

van de voorgaande therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, mono of combi met docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 963 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie bij de behandeling van patiënten 

met lokaal voortgeschreden of gemetastaseerde 

borstkanker bij wie taxanen en een 

anthracyclinederivaat bevattende chemotherapie 

hebben gefaald of bij wie een verdere therapie met 

anthracyclinederivaten niet is aangewezen. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, mono 

 

 

Indicatienummer: 692 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

pancreascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m (Volw.) 
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Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1075 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1188 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Standaard bij chemoradiatie anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1189 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bepaalde typen speekselkliercarcinoom. 

Verkorte indicatie: SpeekselklierC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1190 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1191 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd maagcarcinoom. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1192 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lokaal recidief en/of gemetastaseerd hoofd-

halscarcinoom. 

Verkorte indicatie: Hoofd-halsC, lokaal recidief of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1302 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Standaard bij chemoradiatie vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1303 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd slokdarmcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 
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Indicatienummer: 1377 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van Her2 NEU positief 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, combi met trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1381 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chemoradiatie bij rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: RectumC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1436 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

borstkanker waarbij de tumor een overexpressie van 

HER2 (ErbB2) vertoont: in combinatie met lapatinib 

voor patiënten met gevorderde of gemetastaseerde 

ziekte met progressie na eerdere behandeling met 

een antracycline en taxane bevattend 

behandelregime en behandeling met trastuzumab 

voor gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: BC, Adv of m, >= 2de lijn, combi met lapatinib 

 

 

Indicatienummer: 1459 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijns behandeling van Her2 negatief oesofagus- 

en maagcarcinoom in combinatie met oxaliplatine bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC of MaagC, Her2-, 1e lijn, combi met 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1460 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een onbehandeld 

gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met oxaliplatine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m, 1e lijn, combi met oxaliplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1466 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een dunne darmcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met oxaliplatine. 

Verkorte indicatie: DunnedarmC, combi met oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1553 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker bij wie behandeling 

met andere opties voor chemotherapie, waaronder 
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taxanen of antracyclines, niet geschikt wordt geacht. 

Patiënten die in de 12 voorafgaande maanden op 

taxanen- en antracycline-gebaseerde regimes in de 

adjuvante setting hebben ontvangen, dienen te 

worden uitgesloten van behandeling met 

bevacizumab in combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1579 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met oxaliplatine voor de adjuvante 

behandeling van volwassenen met high-risk stadium 

II coloncarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, Stadium II, High-Risk, combi met oxaliplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1588 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling van HER2-negatief 

mammacarcinoom bij ziekteresidu na neoadjuvante 

chemotherapie en resectie, toegevoegd aan 

standaard adjuvante radiotherapie en-of endocriene 

therapie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BC, HER2-, na neoadjuvant, combi adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1592 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvant, na in opzet curatieve resectie van 

pancreascarcinoom in combinatie met gemcitabine 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, na resectie, combi met gemcitabine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CAPECITABINE CF TABLET FILMOMHULD 150MG 

 

Zindex nummer: 15941043 

ATC Code: L01BC06 

Werkzame stof: CAPECITABINE 

Registratienummer: 109386 

Fabrikant: CENTRAFARM BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 115 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling bij patiënten die 

geopereerd zijn aan stadium III (stadium Dukes’ C) 

colonkanker. 
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Verkorte indicatie: CRC, stadium III, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 116 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij de behandeling van gemetastaseerd 

colorectaalkanker. 

Verkorte indicatie: CRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 117 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij de eerstelijnsbehandeling van gevorderde 

maagkanker in combinatie met een op platinum 

gebaseerd regime. 

Verkorte indicatie: MaagCa, Adv, 1e lijn, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 118 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met docetaxel bij de behandeling van 

patiënten met lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerde borstkanker na het falen van 

cytotoxische chemotherapie. Een 

anthracyclinederivaat moet deel hebben uitgemaakt 

van de voorgaande therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, mono of combi met docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 963 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie bij de behandeling van patiënten 

met lokaal voortgeschreden of gemetastaseerde 

borstkanker bij wie taxanen en een 

anthracyclinederivaat bevattende chemotherapie 

hebben gefaald of bij wie een verdere therapie met 

anthracyclinederivaten niet is aangewezen. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, mono 

 

 

Indicatienummer: 692 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

pancreascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1075 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd anuscarcinoom. 
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Verkorte indicatie: AnusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1188 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Standaard bij chemoradiatie anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1189 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bepaalde typen speekselkliercarcinoom. 

Verkorte indicatie: SpeekselklierC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1190 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1191 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd maagcarcinoom. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1192 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lokaal recidief en/of gemetastaseerd hoofd-

halscarcinoom. 

Verkorte indicatie: Hoofd-halsC, lokaal recidief of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1302 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Standaard bij chemoradiatie vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1303 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd slokdarmcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1377 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van Her2 NEU positief 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, combi met trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1381 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chemoradiatie bij rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: RectumC, chemoradiatie (Volw.) 
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Indicatienummer: 1436 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

borstkanker waarbij de tumor een overexpressie van 

HER2 (ErbB2) vertoont: in combinatie met lapatinib 

voor patiënten met gevorderde of gemetastaseerde 

ziekte met progressie na eerdere behandeling met 

een antracycline en taxane bevattend 

behandelregime en behandeling met trastuzumab 

voor gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: BC, Adv of m, >= 2de lijn, combi met lapatinib 

 

 

Indicatienummer: 1459 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijns behandeling van Her2 negatief oesofagus- 

en maagcarcinoom in combinatie met oxaliplatine bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC of MaagC, Her2-, 1e lijn, combi met 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1460 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een onbehandeld 

gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met oxaliplatine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m, 1e lijn, combi met oxaliplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1466 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een dunne darmcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met oxaliplatine. 

Verkorte indicatie: DunnedarmC, combi met oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1553 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker bij wie behandeling 

met andere opties voor chemotherapie, waaronder 

taxanen of antracyclines, niet geschikt wordt geacht. 

Patiënten die in de 12 voorafgaande maanden op 

taxanen- en antracycline-gebaseerde regimes in de 

adjuvante setting hebben ontvangen, dienen te 

worden uitgesloten van behandeling met 

bevacizumab in combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1579 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met oxaliplatine voor de adjuvante 
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behandeling van volwassenen met high-risk stadium 

II coloncarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, Stadium II, High-Risk, combi met oxaliplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1588 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling van HER2-negatief 

mammacarcinoom bij ziekteresidu na neoadjuvante 

chemotherapie en resectie, toegevoegd aan 

standaard adjuvante radiotherapie en-of endocriene 

therapie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BC, HER2-, na neoadjuvant, combi adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1592 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvant, na in opzet curatieve resectie van 

pancreascarcinoom in combinatie met gemcitabine 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, na resectie, combi met gemcitabine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CAPECITABINE CF TABLET FILMOMHULD 500MG 

 

Zindex nummer: 15941051 

ATC Code: L01BC06 

Werkzame stof: CAPECITABINE 

Registratienummer: 109393 

Fabrikant: CENTRAFARM BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 115 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling bij patiënten die 

geopereerd zijn aan stadium III (stadium Dukes’ C) 

colonkanker. 

Verkorte indicatie: CRC, stadium III, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 116 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij de behandeling van gemetastaseerd 

colorectaalkanker. 

Verkorte indicatie: CRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 117 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Bij de eerstelijnsbehandeling van gevorderde 

maagkanker in combinatie met een op platinum 

gebaseerd regime. 

Verkorte indicatie: MaagCa, Adv, 1e lijn, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 118 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met docetaxel bij de behandeling van 

patiënten met lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerde borstkanker na het falen van 

cytotoxische chemotherapie. Een 

anthracyclinederivaat moet deel hebben uitgemaakt 

van de voorgaande therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, mono of combi met docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 963 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie bij de behandeling van patiënten 

met lokaal voortgeschreden of gemetastaseerde 

borstkanker bij wie taxanen en een 

anthracyclinederivaat bevattende chemotherapie 

hebben gefaald of bij wie een verdere therapie met 

anthracyclinederivaten niet is aangewezen. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, mono 

 

 

Indicatienummer: 692 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

pancreascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1075 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1188 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Standaard bij chemoradiatie anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1189 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bepaalde typen speekselkliercarcinoom. 
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Verkorte indicatie: SpeekselklierC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1190 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1191 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd maagcarcinoom. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1192 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lokaal recidief en/of gemetastaseerd hoofd-

halscarcinoom. 

Verkorte indicatie: Hoofd-halsC, lokaal recidief of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1302 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Standaard bij chemoradiatie vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1303 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd slokdarmcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1377 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van Her2 NEU positief 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, combi met trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1381 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chemoradiatie bij rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: RectumC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1436 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

borstkanker waarbij de tumor een overexpressie van 

HER2 (ErbB2) vertoont: in combinatie met lapatinib 

voor patiënten met gevorderde of gemetastaseerde 

ziekte met progressie na eerdere behandeling met 

een antracycline en taxane bevattend 

behandelregime en behandeling met trastuzumab 

voor gemetastaseerde ziekte. 
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Verkorte indicatie: BC, Adv of m, >= 2de lijn, combi met lapatinib 

 

 

Indicatienummer: 1459 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijns behandeling van Her2 negatief oesofagus- 

en maagcarcinoom in combinatie met oxaliplatine bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC of MaagC, Her2-, 1e lijn, combi met 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1460 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een onbehandeld 

gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met oxaliplatine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m, 1e lijn, combi met oxaliplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1466 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een dunne darmcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met oxaliplatine. 

Verkorte indicatie: DunnedarmC, combi met oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1553 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker bij wie behandeling 

met andere opties voor chemotherapie, waaronder 

taxanen of antracyclines, niet geschikt wordt geacht. 

Patiënten die in de 12 voorafgaande maanden op 

taxanen- en antracycline-gebaseerde regimes in de 

adjuvante setting hebben ontvangen, dienen te 

worden uitgesloten van behandeling met 

bevacizumab in combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1579 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met oxaliplatine voor de adjuvante 

behandeling van volwassenen met high-risk stadium 

II coloncarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, Stadium II, High-Risk, combi met oxaliplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1588 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling van HER2-negatief 

mammacarcinoom bij ziekteresidu na neoadjuvante 

chemotherapie en resectie, toegevoegd aan 

standaard adjuvante radiotherapie en-of endocriene 
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therapie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BC, HER2-, na neoadjuvant, combi adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1592 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvant, na in opzet curatieve resectie van 

pancreascarcinoom in combinatie met gemcitabine 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, na resectie, combi met gemcitabine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CAPECITABINE MYLAN TABLET FILMOMHULD 150MG 

 

Zindex nummer: 16160967 

ATC Code: L01BC06 

Werkzame stof: CAPECITABINE 

Registratienummer: 116924 

Fabrikant: MYLAN B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 115 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling bij patiënten die 

geopereerd zijn aan stadium III (stadium Dukes’ C) 

colonkanker. 

Verkorte indicatie: CRC, stadium III, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 116 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij de behandeling van gemetastaseerd 

colorectaalkanker. 

Verkorte indicatie: CRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 117 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij de eerstelijnsbehandeling van gevorderde 

maagkanker in combinatie met een op platinum 

gebaseerd regime. 

Verkorte indicatie: MaagCa, Adv, 1e lijn, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 118 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met docetaxel bij de behandeling van 

patiënten met lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerde borstkanker na het falen van 
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cytotoxische chemotherapie. Een 

anthracyclinederivaat moet deel hebben uitgemaakt 

van de voorgaande therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, mono of combi met docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 963 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie bij de behandeling van patiënten 

met lokaal voortgeschreden of gemetastaseerde 

borstkanker bij wie taxanen en een 

anthracyclinederivaat bevattende chemotherapie 

hebben gefaald of bij wie een verdere therapie met 

anthracyclinederivaten niet is aangewezen. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, mono 

 

 

Indicatienummer: 692 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

pancreascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1075 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1188 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Standaard bij chemoradiatie anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1189 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bepaalde typen speekselkliercarcinoom. 

Verkorte indicatie: SpeekselklierC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1190 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1191 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd maagcarcinoom. 
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Verkorte indicatie: MaagCa, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1192 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lokaal recidief en/of gemetastaseerd hoofd-

halscarcinoom. 

Verkorte indicatie: Hoofd-halsC, lokaal recidief of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1302 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Standaard bij chemoradiatie vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1303 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd slokdarmcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1377 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van Her2 NEU positief 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, combi met trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1381 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chemoradiatie bij rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: RectumC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1436 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

borstkanker waarbij de tumor een overexpressie van 

HER2 (ErbB2) vertoont: in combinatie met lapatinib 

voor patiënten met gevorderde of gemetastaseerde 

ziekte met progressie na eerdere behandeling met 

een antracycline en taxane bevattend 

behandelregime en behandeling met trastuzumab 

voor gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: BC, Adv of m, >= 2de lijn, combi met lapatinib 

 

 

Indicatienummer: 1459 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijns behandeling van Her2 negatief oesofagus- 

en maagcarcinoom in combinatie met oxaliplatine bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC of MaagC, Her2-, 1e lijn, combi met 

oxaliplatine (Volw.) 
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Indicatienummer: 1460 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een onbehandeld 

gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met oxaliplatine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m, 1e lijn, combi met oxaliplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1466 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een dunne darmcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met oxaliplatine. 

Verkorte indicatie: DunnedarmC, combi met oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1553 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker bij wie behandeling 

met andere opties voor chemotherapie, waaronder 

taxanen of antracyclines, niet geschikt wordt geacht. 

Patiënten die in de 12 voorafgaande maanden op 

taxanen- en antracycline-gebaseerde regimes in de 

adjuvante setting hebben ontvangen, dienen te 

worden uitgesloten van behandeling met 

bevacizumab in combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1579 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met oxaliplatine voor de adjuvante 

behandeling van volwassenen met high-risk stadium 

II coloncarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, Stadium II, High-Risk, combi met oxaliplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1588 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling van HER2-negatief 

mammacarcinoom bij ziekteresidu na neoadjuvante 

chemotherapie en resectie, toegevoegd aan 

standaard adjuvante radiotherapie en-of endocriene 

therapie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BC, HER2-, na neoadjuvant, combi adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1592 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvant, na in opzet curatieve resectie van 

pancreascarcinoom in combinatie met gemcitabine 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, na resectie, combi met gemcitabine, 

adjuvant (Volw.) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CAPECITABINE MYLAN TABLET FILMOMHULD 500MG 

 

Zindex nummer: 16160975 

ATC Code: L01BC06 

Werkzame stof: CAPECITABINE 

Registratienummer: 116927 

Fabrikant: MYLAN B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 115 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling bij patiënten die 

geopereerd zijn aan stadium III (stadium Dukes’ C) 

colonkanker. 

Verkorte indicatie: CRC, stadium III, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 116 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij de behandeling van gemetastaseerd 

colorectaalkanker. 

Verkorte indicatie: CRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 117 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij de eerstelijnsbehandeling van gevorderde 

maagkanker in combinatie met een op platinum 

gebaseerd regime. 

Verkorte indicatie: MaagCa, Adv, 1e lijn, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 118 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met docetaxel bij de behandeling van 

patiënten met lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerde borstkanker na het falen van 

cytotoxische chemotherapie. Een 

anthracyclinederivaat moet deel hebben uitgemaakt 

van de voorgaande therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, mono of combi met docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 963 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie bij de behandeling van patiënten 

met lokaal voortgeschreden of gemetastaseerde 

borstkanker bij wie taxanen en een 

anthracyclinederivaat bevattende chemotherapie 
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hebben gefaald of bij wie een verdere therapie met 

anthracyclinederivaten niet is aangewezen. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, mono 

 

 

Indicatienummer: 692 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

pancreascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1075 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1188 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Standaard bij chemoradiatie anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1189 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bepaalde typen speekselkliercarcinoom. 

Verkorte indicatie: SpeekselklierC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1190 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1191 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd maagcarcinoom. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1192 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lokaal recidief en/of gemetastaseerd hoofd-

halscarcinoom. 

Verkorte indicatie: Hoofd-halsC, lokaal recidief of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1302 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Standaard bij chemoradiatie vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1303 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd slokdarmcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1377 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van Her2 NEU positief 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, combi met trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1381 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chemoradiatie bij rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: RectumC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1436 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

borstkanker waarbij de tumor een overexpressie van 

HER2 (ErbB2) vertoont: in combinatie met lapatinib 

voor patiënten met gevorderde of gemetastaseerde 

ziekte met progressie na eerdere behandeling met 

een antracycline en taxane bevattend 

behandelregime en behandeling met trastuzumab 

voor gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: BC, Adv of m, >= 2de lijn, combi met lapatinib 

 

 

Indicatienummer: 1459 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijns behandeling van Her2 negatief oesofagus- 

en maagcarcinoom in combinatie met oxaliplatine bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC of MaagC, Her2-, 1e lijn, combi met 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1460 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een onbehandeld 

gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met oxaliplatine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m, 1e lijn, combi met oxaliplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1466 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een dunne darmcarcinoom bij 
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volwassenen in combinatie met oxaliplatine. 

Verkorte indicatie: DunnedarmC, combi met oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1553 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker bij wie behandeling 

met andere opties voor chemotherapie, waaronder 

taxanen of antracyclines, niet geschikt wordt geacht. 

Patiënten die in de 12 voorafgaande maanden op 

taxanen- en antracycline-gebaseerde regimes in de 

adjuvante setting hebben ontvangen, dienen te 

worden uitgesloten van behandeling met 

bevacizumab in combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1579 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met oxaliplatine voor de adjuvante 

behandeling van volwassenen met high-risk stadium 

II coloncarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, Stadium II, High-Risk, combi met oxaliplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1588 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling van HER2-negatief 

mammacarcinoom bij ziekteresidu na neoadjuvante 

chemotherapie en resectie, toegevoegd aan 

standaard adjuvante radiotherapie en-of endocriene 

therapie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BC, HER2-, na neoadjuvant, combi adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1592 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvant, na in opzet curatieve resectie van 

pancreascarcinoom in combinatie met gemcitabine 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, na resectie, combi met gemcitabine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CAPECITABINE SANDOZ TABLET FILMOMHULD 150MG 

 

Zindex nummer: 15969274 

ATC Code: L01BC06 
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Werkzame stof: CAPECITABINE 

Registratienummer: 110880 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 115 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling bij patiënten die 

geopereerd zijn aan stadium III (stadium Dukes’ C) 

colonkanker. 

Verkorte indicatie: CRC, stadium III, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 116 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij de behandeling van gemetastaseerd 

colorectaalkanker. 

Verkorte indicatie: CRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 117 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij de eerstelijnsbehandeling van gevorderde 

maagkanker in combinatie met een op platinum 

gebaseerd regime. 

Verkorte indicatie: MaagCa, Adv, 1e lijn, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 118 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met docetaxel bij de behandeling van 

patiënten met lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerde borstkanker na het falen van 

cytotoxische chemotherapie. Een 

anthracyclinederivaat moet deel hebben uitgemaakt 

van de voorgaande therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, mono of combi met docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 963 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie bij de behandeling van patiënten 

met lokaal voortgeschreden of gemetastaseerde 

borstkanker bij wie taxanen en een 

anthracyclinederivaat bevattende chemotherapie 

hebben gefaald of bij wie een verdere therapie met 

anthracyclinederivaten niet is aangewezen. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, mono 

 

 

Indicatienummer: 692 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

pancreascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m (Volw.) 
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Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1075 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1188 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Standaard bij chemoradiatie anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1189 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bepaalde typen speekselkliercarcinoom. 

Verkorte indicatie: SpeekselklierC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1190 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1191 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd maagcarcinoom. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1192 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lokaal recidief en/of gemetastaseerd hoofd-

halscarcinoom. 

Verkorte indicatie: Hoofd-halsC, lokaal recidief of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1302 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Standaard bij chemoradiatie vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1303 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd slokdarmcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1377 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Bij de behandeling van Her2 NEU positief 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, combi met trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1381 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chemoradiatie bij rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: RectumC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1436 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

borstkanker waarbij de tumor een overexpressie van 

HER2 (ErbB2) vertoont: in combinatie met lapatinib 

voor patiënten met gevorderde of gemetastaseerde 

ziekte met progressie na eerdere behandeling met 

een antracycline en taxane bevattend 

behandelregime en behandeling met trastuzumab 

voor gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: BC, Adv of m, >= 2de lijn, combi met lapatinib 

 

 

Indicatienummer: 1459 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijns behandeling van Her2 negatief oesofagus- 

en maagcarcinoom in combinatie met oxaliplatine bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC of MaagC, Her2-, 1e lijn, combi met 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1460 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een onbehandeld 

gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met oxaliplatine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m, 1e lijn, combi met oxaliplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1466 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een dunne darmcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met oxaliplatine. 

Verkorte indicatie: DunnedarmC, combi met oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1553 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker bij wie behandeling 

met andere opties voor chemotherapie, waaronder 

taxanen of antracyclines, niet geschikt wordt geacht. 

Patiënten die in de 12 voorafgaande maanden op 
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taxanen- en antracycline-gebaseerde regimes in de 

adjuvante setting hebben ontvangen, dienen te 

worden uitgesloten van behandeling met 

bevacizumab in combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1579 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met oxaliplatine voor de adjuvante 

behandeling van volwassenen met high-risk stadium 

II coloncarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, Stadium II, High-Risk, combi met oxaliplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1588 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling van HER2-negatief 

mammacarcinoom bij ziekteresidu na neoadjuvante 

chemotherapie en resectie, toegevoegd aan 

standaard adjuvante radiotherapie en-of endocriene 

therapie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BC, HER2-, na neoadjuvant, combi adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1592 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvant, na in opzet curatieve resectie van 

pancreascarcinoom in combinatie met gemcitabine 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, na resectie, combi met gemcitabine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CAPECITABINE SANDOZ TABLET FILMOMHULD 500MG 

 

Zindex nummer: 15969282 

ATC Code: L01BC06 

Werkzame stof: CAPECITABINE 

Registratienummer: 110881 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 115 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling bij patiënten die 

geopereerd zijn aan stadium III (stadium Dukes’ C) 

colonkanker. 

Verkorte indicatie: CRC, stadium III, adjuvant (Volw.) 
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Indicatienummer: 116 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij de behandeling van gemetastaseerd 

colorectaalkanker. 

Verkorte indicatie: CRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 117 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij de eerstelijnsbehandeling van gevorderde 

maagkanker in combinatie met een op platinum 

gebaseerd regime. 

Verkorte indicatie: MaagCa, Adv, 1e lijn, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 118 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met docetaxel bij de behandeling van 

patiënten met lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerde borstkanker na het falen van 

cytotoxische chemotherapie. Een 

anthracyclinederivaat moet deel hebben uitgemaakt 

van de voorgaande therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, mono of combi met docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 963 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie bij de behandeling van patiënten 

met lokaal voortgeschreden of gemetastaseerde 

borstkanker bij wie taxanen en een 

anthracyclinederivaat bevattende chemotherapie 

hebben gefaald of bij wie een verdere therapie met 

anthracyclinederivaten niet is aangewezen. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, mono 

 

 

Indicatienummer: 692 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

pancreascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1075 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, m (Volw.) 
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Indicatienummer: 1188 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Standaard bij chemoradiatie anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1189 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bepaalde typen speekselkliercarcinoom. 

Verkorte indicatie: SpeekselklierC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1190 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1191 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd maagcarcinoom. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1192 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lokaal recidief en/of gemetastaseerd hoofd-

halscarcinoom. 

Verkorte indicatie: Hoofd-halsC, lokaal recidief of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1302 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Standaard bij chemoradiatie vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1303 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd slokdarmcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1377 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van Her2 NEU positief 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, combi met trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1381 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chemoradiatie bij rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: RectumC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 434 van 4271 

Indicatienummer: 1436 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

borstkanker waarbij de tumor een overexpressie van 

HER2 (ErbB2) vertoont: in combinatie met lapatinib 

voor patiënten met gevorderde of gemetastaseerde 

ziekte met progressie na eerdere behandeling met 

een antracycline en taxane bevattend 

behandelregime en behandeling met trastuzumab 

voor gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: BC, Adv of m, >= 2de lijn, combi met lapatinib 

 

 

Indicatienummer: 1459 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijns behandeling van Her2 negatief oesofagus- 

en maagcarcinoom in combinatie met oxaliplatine bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC of MaagC, Her2-, 1e lijn, combi met 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1460 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een onbehandeld 

gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met oxaliplatine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m, 1e lijn, combi met oxaliplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1466 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een dunne darmcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met oxaliplatine. 

Verkorte indicatie: DunnedarmC, combi met oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1553 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker bij wie behandeling 

met andere opties voor chemotherapie, waaronder 

taxanen of antracyclines, niet geschikt wordt geacht. 

Patiënten die in de 12 voorafgaande maanden op 

taxanen- en antracycline-gebaseerde regimes in de 

adjuvante setting hebben ontvangen, dienen te 

worden uitgesloten van behandeling met 

bevacizumab in combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1579 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met oxaliplatine voor de adjuvante 

behandeling van volwassenen met high-risk stadium 

II coloncarcinoom. 
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Verkorte indicatie: CRC, Stadium II, High-Risk, combi met oxaliplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1588 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling van HER2-negatief 

mammacarcinoom bij ziekteresidu na neoadjuvante 

chemotherapie en resectie, toegevoegd aan 

standaard adjuvante radiotherapie en-of endocriene 

therapie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BC, HER2-, na neoadjuvant, combi adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1592 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvant, na in opzet curatieve resectie van 

pancreascarcinoom in combinatie met gemcitabine 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, na resectie, combi met gemcitabine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CAPECITABINE TEVA TABLET FILMOMHULD 150MG 

 

Zindex nummer: 15922723 

ATC Code: L01BC06 

Werkzame stof: CAPECITABINE 

Registratienummer: EU/1/12/761/001 

Fabrikant: PHARMACHEMIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 115 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling bij patiënten die 

geopereerd zijn aan stadium III (stadium Dukes’ C) 

colonkanker. 

Verkorte indicatie: CRC, stadium III, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 116 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij de behandeling van gemetastaseerd 

colorectaalkanker. 

Verkorte indicatie: CRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 117 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij de eerstelijnsbehandeling van gevorderde 

maagkanker in combinatie met een op platinum 
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gebaseerd regime. 

Verkorte indicatie: MaagCa, Adv, 1e lijn, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 118 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met docetaxel bij de behandeling van 

patiënten met lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerde borstkanker na het falen van 

cytotoxische chemotherapie. Een 

anthracyclinederivaat moet deel hebben uitgemaakt 

van de voorgaande therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, mono of combi met docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 963 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie bij de behandeling van patiënten 

met lokaal voortgeschreden of gemetastaseerde 

borstkanker bij wie taxanen en een 

anthracyclinederivaat bevattende chemotherapie 

hebben gefaald of bij wie een verdere therapie met 

anthracyclinederivaten niet is aangewezen. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, mono 

 

 

Indicatienummer: 692 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

pancreascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1075 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1188 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Standaard bij chemoradiatie anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1189 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bepaalde typen speekselkliercarcinoom. 

Verkorte indicatie: SpeekselklierC (Volw.) 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 437 van 4271 

 

Indicatienummer: 1190 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1191 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd maagcarcinoom. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1192 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lokaal recidief en/of gemetastaseerd hoofd-

halscarcinoom. 

Verkorte indicatie: Hoofd-halsC, lokaal recidief of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1302 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Standaard bij chemoradiatie vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1303 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd slokdarmcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1377 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van Her2 NEU positief 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, combi met trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1381 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chemoradiatie bij rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: RectumC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1436 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

borstkanker waarbij de tumor een overexpressie van 

HER2 (ErbB2) vertoont: in combinatie met lapatinib 

voor patiënten met gevorderde of gemetastaseerde 

ziekte met progressie na eerdere behandeling met 

een antracycline en taxane bevattend 

behandelregime en behandeling met trastuzumab 

voor gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: BC, Adv of m, >= 2de lijn, combi met lapatinib 
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Indicatienummer: 1459 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijns behandeling van Her2 negatief oesofagus- 

en maagcarcinoom in combinatie met oxaliplatine bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC of MaagC, Her2-, 1e lijn, combi met 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1460 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een onbehandeld 

gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met oxaliplatine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m, 1e lijn, combi met oxaliplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1466 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een dunne darmcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met oxaliplatine. 

Verkorte indicatie: DunnedarmC, combi met oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1553 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker bij wie behandeling 

met andere opties voor chemotherapie, waaronder 

taxanen of antracyclines, niet geschikt wordt geacht. 

Patiënten die in de 12 voorafgaande maanden op 

taxanen- en antracycline-gebaseerde regimes in de 

adjuvante setting hebben ontvangen, dienen te 

worden uitgesloten van behandeling met 

bevacizumab in combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1579 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met oxaliplatine voor de adjuvante 

behandeling van volwassenen met high-risk stadium 

II coloncarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, Stadium II, High-Risk, combi met oxaliplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1588 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling van HER2-negatief 

mammacarcinoom bij ziekteresidu na neoadjuvante 

chemotherapie en resectie, toegevoegd aan 

standaard adjuvante radiotherapie en-of endocriene 

therapie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BC, HER2-, na neoadjuvant, combi adjuvant (Volw.) 
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Indicatienummer: 1592 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvant, na in opzet curatieve resectie van 

pancreascarcinoom in combinatie met gemcitabine 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, na resectie, combi met gemcitabine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CAPECITABINE TEVA TABLET FILMOMHULD 500MG 

 

Zindex nummer: 15922731 

ATC Code: L01BC06 

Werkzame stof: CAPECITABINE 

Registratienummer: EU/1/12/761/002 

Fabrikant: PHARMACHEMIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 115 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling bij patiënten die 

geopereerd zijn aan stadium III (stadium Dukes’ C) 

colonkanker. 

Verkorte indicatie: CRC, stadium III, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 116 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij de behandeling van gemetastaseerd 

colorectaalkanker. 

Verkorte indicatie: CRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 117 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij de eerstelijnsbehandeling van gevorderde 

maagkanker in combinatie met een op platinum 

gebaseerd regime. 

Verkorte indicatie: MaagCa, Adv, 1e lijn, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 118 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met docetaxel bij de behandeling van 

patiënten met lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerde borstkanker na het falen van 

cytotoxische chemotherapie. Een 

anthracyclinederivaat moet deel hebben uitgemaakt 
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van de voorgaande therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, mono of combi met docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 963 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie bij de behandeling van patiënten 

met lokaal voortgeschreden of gemetastaseerde 

borstkanker bij wie taxanen en een 

anthracyclinederivaat bevattende chemotherapie 

hebben gefaald of bij wie een verdere therapie met 

anthracyclinederivaten niet is aangewezen. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, mono 

 

 

Indicatienummer: 692 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

pancreascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1075 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1188 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Standaard bij chemoradiatie anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1189 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bepaalde typen speekselkliercarcinoom. 

Verkorte indicatie: SpeekselklierC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1190 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1191 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd maagcarcinoom. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m (Volw.) 
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Indicatienummer: 1192 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lokaal recidief en/of gemetastaseerd hoofd-

halscarcinoom. 

Verkorte indicatie: Hoofd-halsC, lokaal recidief of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1302 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Standaard bij chemoradiatie vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1303 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd slokdarmcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1377 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van Her2 NEU positief 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, combi met trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1381 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chemoradiatie bij rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: RectumC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1436 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

borstkanker waarbij de tumor een overexpressie van 

HER2 (ErbB2) vertoont: in combinatie met lapatinib 

voor patiënten met gevorderde of gemetastaseerde 

ziekte met progressie na eerdere behandeling met 

een antracycline en taxane bevattend 

behandelregime en behandeling met trastuzumab 

voor gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: BC, Adv of m, >= 2de lijn, combi met lapatinib 

 

 

Indicatienummer: 1459 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijns behandeling van Her2 negatief oesofagus- 

en maagcarcinoom in combinatie met oxaliplatine bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC of MaagC, Her2-, 1e lijn, combi met 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1460 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Bij de behandeling van een onbehandeld 

gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met oxaliplatine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m, 1e lijn, combi met oxaliplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1466 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een dunne darmcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met oxaliplatine. 

Verkorte indicatie: DunnedarmC, combi met oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1553 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker bij wie behandeling 

met andere opties voor chemotherapie, waaronder 

taxanen of antracyclines, niet geschikt wordt geacht. 

Patiënten die in de 12 voorafgaande maanden op 

taxanen- en antracycline-gebaseerde regimes in de 

adjuvante setting hebben ontvangen, dienen te 

worden uitgesloten van behandeling met 

bevacizumab in combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1579 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met oxaliplatine voor de adjuvante 

behandeling van volwassenen met high-risk stadium 

II coloncarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, Stadium II, High-Risk, combi met oxaliplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1588 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling van HER2-negatief 

mammacarcinoom bij ziekteresidu na neoadjuvante 

chemotherapie en resectie, toegevoegd aan 

standaard adjuvante radiotherapie en-of endocriene 

therapie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BC, HER2-, na neoadjuvant, combi adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1592 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvant, na in opzet curatieve resectie van 

pancreascarcinoom in combinatie met gemcitabine 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, na resectie, combi met gemcitabine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 443 van 4271 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CAPRELSA TABLET 100MG 

 

Zindex nummer: 15766861 

ATC Code: L01XE12 

Werkzame stof: VANDETANIB 

Registratienummer: EU/1/11/749/001 

Fabrikant: GENZYME EUROPE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 537 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van agressieve en symptomatische 

medullaire schildklierkanker (MTC) bij volwassenen, 

kinderen en adolescenten patiënten in de leeftijd van 

5 jaar en ouder met niet-reseceerbare lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde ziekte. Voor 

patiënten waarvan de RET-mutatie-status 

(Rearranged during Transfection) niet bekend of 

negatief is, moet er rekening gehouden worden met 

een mogelijk, kleiner voordeel voordat de beslissing 

over de individuele behandeling wordt genomen. 

Verkorte indicatie: MTC, aggressieve, inoperabele, Adv of m, (Volw. en 

Kind 5-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 698 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van RET longcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: RET LC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CAPRELSA TABLET 100MG 

 

Zindex nummer: 16259548 

ATC Code: L01XE12 

Werkzame stof: VANDETANIB 

Registratienummer: EU/1/11/749/001 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 537 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van agressieve en symptomatische 

medullaire schildklierkanker (MTC) bij volwassenen, 

kinderen en adolescenten patiënten in de leeftijd van 
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5 jaar en ouder met niet-reseceerbare lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde ziekte. Voor 

patiënten waarvan de RET-mutatie-status 

(Rearranged during Transfection) niet bekend of 

negatief is, moet er rekening gehouden worden met 

een mogelijk, kleiner voordeel voordat de beslissing 

over de individuele behandeling wordt genomen. 

Verkorte indicatie: MTC, aggressieve, inoperabele, Adv of m, (Volw. en 

Kind 5-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 698 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van RET longcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: RET LC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CAPRELSA TABLET 100MG 

 

Zindex nummer: 16305531 

ATC Code: L01XE12 

Werkzame stof: VANDETANIB 

Registratienummer: EU/1/11/749/001 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 537 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van agressieve en symptomatische 

medullaire schildklierkanker (MTC) bij volwassenen, 

kinderen en adolescenten patiënten in de leeftijd van 

5 jaar en ouder met niet-reseceerbare lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde ziekte. Voor 

patiënten waarvan de RET-mutatie-status 

(Rearranged during Transfection) niet bekend of 

negatief is, moet er rekening gehouden worden met 

een mogelijk, kleiner voordeel voordat de beslissing 

over de individuele behandeling wordt genomen. 

Verkorte indicatie: MTC, aggressieve, inoperabele, Adv of m, (Volw. en 

Kind 5-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 698 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van RET longcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: RET LC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 
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Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CAPRELSA TABLET 100MG 

 

Zindex nummer: 16310217 

ATC Code: L01XE12 

Werkzame stof: VANDETANIB 

Registratienummer: EU/1/11/749/001 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 537 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van agressieve en symptomatische 

medullaire schildklierkanker (MTC) bij volwassenen, 

kinderen en adolescenten patiënten in de leeftijd van 

5 jaar en ouder met niet-reseceerbare lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde ziekte. Voor 

patiënten waarvan de RET-mutatie-status 

(Rearranged during Transfection) niet bekend of 

negatief is, moet er rekening gehouden worden met 

een mogelijk, kleiner voordeel voordat de beslissing 

over de individuele behandeling wordt genomen. 

Verkorte indicatie: MTC, aggressieve, inoperabele, Adv of m, (Volw. en 

Kind 5-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 698 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van RET longcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: RET LC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CAPRELSA TABLET 300MG 

 

Zindex nummer: 15766896 

ATC Code: L01XE12 

Werkzame stof: VANDETANIB 

Registratienummer: EU/1/11/749/002 

Fabrikant: GENZYME EUROPE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 537 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van agressieve en symptomatische 

medullaire schildklierkanker (MTC) bij volwassenen, 

kinderen en adolescenten patiënten in de leeftijd van 
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5 jaar en ouder met niet-reseceerbare lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde ziekte. Voor 

patiënten waarvan de RET-mutatie-status 

(Rearranged during Transfection) niet bekend of 

negatief is, moet er rekening gehouden worden met 

een mogelijk, kleiner voordeel voordat de beslissing 

over de individuele behandeling wordt genomen. 

Verkorte indicatie: MTC, aggressieve, inoperabele, Adv of m, (Volw. en 

Kind 5-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 698 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van RET longcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: RET LC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CAPRELSA TABLET 300MG 

 

Zindex nummer: 16259556 

ATC Code: L01XE12 

Werkzame stof: VANDETANIB 

Registratienummer: EU/1/11/749/002 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 537 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van agressieve en symptomatische 

medullaire schildklierkanker (MTC) bij volwassenen, 

kinderen en adolescenten patiënten in de leeftijd van 

5 jaar en ouder met niet-reseceerbare lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde ziekte. Voor 

patiënten waarvan de RET-mutatie-status 

(Rearranged during Transfection) niet bekend of 

negatief is, moet er rekening gehouden worden met 

een mogelijk, kleiner voordeel voordat de beslissing 

over de individuele behandeling wordt genomen. 

Verkorte indicatie: MTC, aggressieve, inoperabele, Adv of m, (Volw. en 

Kind 5-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 698 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van RET longcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: RET LC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 
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Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CAPRELSA TABLET 300MG 

 

Zindex nummer: 16279972 

ATC Code: L01XE12 

Werkzame stof: VANDETANIB 

Registratienummer: EU/1/11/749/002 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 537 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van agressieve en symptomatische 

medullaire schildklierkanker (MTC) bij volwassenen, 

kinderen en adolescenten patiënten in de leeftijd van 

5 jaar en ouder met niet-reseceerbare lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde ziekte. Voor 

patiënten waarvan de RET-mutatie-status 

(Rearranged during Transfection) niet bekend of 

negatief is, moet er rekening gehouden worden met 

een mogelijk, kleiner voordeel voordat de beslissing 

over de individuele behandeling wordt genomen. 

Verkorte indicatie: MTC, aggressieve, inoperabele, Adv of m, (Volw. en 

Kind 5-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 698 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van RET longcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: RET LC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CAPRELSA TABLET 300MG 

 

Zindex nummer: 16280067 

ATC Code: L01XE12 

Werkzame stof: VANDETANIB 

Registratienummer: EU/1/11/749/002 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 537 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van agressieve en symptomatische 

medullaire schildklierkanker (MTC) bij volwassenen, 

kinderen en adolescenten patiënten in de leeftijd van 
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5 jaar en ouder met niet-reseceerbare lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde ziekte. Voor 

patiënten waarvan de RET-mutatie-status 

(Rearranged during Transfection) niet bekend of 

negatief is, moet er rekening gehouden worden met 

een mogelijk, kleiner voordeel voordat de beslissing 

over de individuele behandeling wordt genomen. 

Verkorte indicatie: MTC, aggressieve, inoperabele, Adv of m, (Volw. en 

Kind 5-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 698 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van RET longcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: RET LC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CAPRELSA TABLET 300MG 

 

Zindex nummer: 16350634 

ATC Code: L01XE12 

Werkzame stof: VANDETANIB 

Registratienummer: EU/1/11/749/002 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 537 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van agressieve en symptomatische 

medullaire schildklierkanker (MTC) bij volwassenen, 

kinderen en adolescenten patiënten in de leeftijd van 

5 jaar en ouder met niet-reseceerbare lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde ziekte. Voor 

patiënten waarvan de RET-mutatie-status 

(Rearranged during Transfection) niet bekend of 

negatief is, moet er rekening gehouden worden met 

een mogelijk, kleiner voordeel voordat de beslissing 

over de individuele behandeling wordt genomen. 

Verkorte indicatie: MTC, aggressieve, inoperabele, Adv of m, (Volw. en 

Kind 5-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 698 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van RET longcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: RET LC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 449 van 4271 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CARDIOXANE INFPDR FLACON 500MG 

 

Zindex nummer: 15994392 

ATC Code: V03AF02 

Werkzame stof: DEXRAZOXAAN 

Registratienummer: 33196 

Fabrikant: CLINIGEN HEALTHCARE LTD. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1211 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van anthracycline-extravasatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anthracycline-extravasatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1536 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassenen ter preventie van chronische 

cumulatieve cardiotoxiciteit veroorzaakt door 

antracyclinegebruik bij patiënten met gevorderde 

en/of gemetastaseerde borstkanker, die vooraf een 

cumulatieve dosis van óf 300 mg/m2 doxorubicine óf 

540 mg/m2 epirubicine toegediend hebben gekregen, 

indien verdere antracyclinebehandeling vereist is. 

Verkorte indicatie: Chronische cumulatieve cardiotoxiciteit antracycline 

bij Adv BC of mBC, preventie 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CASPOFUNGINE CF INFUSIEPOEDER FLACON 50MG 

 

Zindex nummer: 16413156 

ATC Code: J02AX04 

Werkzame stof: CASPOFUNGINE 

Registratienummer: 117579 

Fabrikant: CENTRAFARM BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 120 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve candidiasis bij volwassen 

patiënten of kinderen. 

Verkorte indicatie: Candidiasis, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 121 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Empirische therapie voor vermoede 

schimmelinfecties (zoals Candida of Aspergillus) bij 

volwassen patiënten of kinderen met koorts en 

neutropenie. 

Verkorte indicatie: Vermoede schimmelinfectie bij koort en neutropenie, 

empirische behandeling  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 122 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten of kinderen die niet reageren op 

amfotericine B, formuleringen van amfotericine B met 

lipiden en/of itraconazol of deze niet verdragen. Niet 

reageren wordt gedefinieerd als progressie van de 

infectie of geen verbetering na minimaal 7 dagen 

therapeutische doses van een effectieve 

schimmeldodende therapie. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van chronische pulmonale aspergillose 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, chronisch pulmonaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 674 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patienten waarbij monotherapie met een (tri)azol in 

verband met de ernst van de infectie of vermoede of 

bewezen azolresistentie niet aangewezen is. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 675 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten of kinderen die niet reageren op 

amfotericine B, toedieningsvormen van amfotericine 

B met lipiden en voriconazol, isavuconazol of 

itraconazol, of deze niet verdragen. Niet reageren 

wordt gedefinieerd als progressie van de infectie of 

geen verbetering na minimaal 7 dagen 

therapeutische doses van een effectieve 

schimmeldodende therapie. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 679 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van mucormycose in combinatie met 
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amphotericin B bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Mucormycose, combi met amfotericine B (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 825 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Invasieve schimmelinfecties bij kinderen < 

1 jaar; Empirische behandeling van vermoede 

schimmelinfecties bij koorts en neutropenie bij 

kinderen < 1 jaar. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, vermoede of invasief (Kind 0-1 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CASPOFUNGINE CF INFUSIEPOEDER FLACON 70MG 

 

Zindex nummer: 16413164 

ATC Code: J02AX04 

Werkzame stof: CASPOFUNGINE 

Registratienummer: 117580 

Fabrikant: CENTRAFARM BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 120 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve candidiasis bij volwassen 

patiënten of kinderen. 

Verkorte indicatie: Candidiasis, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 121 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Empirische therapie voor vermoede 

schimmelinfecties (zoals Candida of Aspergillus) bij 

volwassen patiënten of kinderen met koorts en 

neutropenie. 

Verkorte indicatie: Vermoede schimmelinfectie bij koort en neutropenie, 

empirische behandeling  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 122 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten of kinderen die niet reageren op 

amfotericine B, formuleringen van amfotericine B met 

lipiden en/of itraconazol of deze niet verdragen. Niet 

reageren wordt gedefinieerd als progressie van de 

infectie of geen verbetering na minimaal 7 dagen 

therapeutische doses van een effectieve 

schimmeldodende therapie. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van chronische pulmonale aspergillose 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, chronisch pulmonaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 674 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patienten waarbij monotherapie met een (tri)azol in 

verband met de ernst van de infectie of vermoede of 

bewezen azolresistentie niet aangewezen is. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 675 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten of kinderen die niet reageren op 

amfotericine B, toedieningsvormen van amfotericine 

B met lipiden en voriconazol, isavuconazol of 

itraconazol, of deze niet verdragen. Niet reageren 

wordt gedefinieerd als progressie van de infectie of 

geen verbetering na minimaal 7 dagen 

therapeutische doses van een effectieve 

schimmeldodende therapie. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 679 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van mucormycose in combinatie met 

amphotericin B bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Mucormycose, combi met amfotericine B (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 825 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Invasieve schimmelinfecties bij kinderen < 

1 jaar; Empirische behandeling van vermoede 

schimmelinfecties bij koorts en neutropenie bij 

kinderen < 1 jaar. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, vermoede of invasief (Kind 0-1 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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CASPOFUNGINE MYLAN INFUSIEPOEDER FLACON 50MG 

 

Zindex nummer: 16520831 

ATC Code: J02AX04 

Werkzame stof: CASPOFUNGINE 

Registratienummer: 118249 

Fabrikant: MYLAN B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 120 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve candidiasis bij volwassen 

patiënten of kinderen. 

Verkorte indicatie: Candidiasis, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 121 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Empirische therapie voor vermoede 

schimmelinfecties (zoals Candida of Aspergillus) bij 

volwassen patiënten of kinderen met koorts en 

neutropenie. 

Verkorte indicatie: Vermoede schimmelinfectie bij koort en neutropenie, 

empirische behandeling  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 122 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten of kinderen die niet reageren op 

amfotericine B, formuleringen van amfotericine B met 

lipiden en/of itraconazol of deze niet verdragen. Niet 

reageren wordt gedefinieerd als progressie van de 

infectie of geen verbetering na minimaal 7 dagen 

therapeutische doses van een effectieve 

schimmeldodende therapie. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van chronische pulmonale aspergillose 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, chronisch pulmonaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 674 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patienten waarbij monotherapie met een (tri)azol in 

verband met de ernst van de infectie of vermoede of 

bewezen azolresistentie niet aangewezen is. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 675 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten of kinderen die niet reageren op 

amfotericine B, toedieningsvormen van amfotericine 

B met lipiden en voriconazol, isavuconazol of 

itraconazol, of deze niet verdragen. Niet reageren 

wordt gedefinieerd als progressie van de infectie of 

geen verbetering na minimaal 7 dagen 

therapeutische doses van een effectieve 

schimmeldodende therapie. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 679 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van mucormycose in combinatie met 

amphotericin B bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Mucormycose, combi met amfotericine B (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 825 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Invasieve schimmelinfecties bij kinderen < 

1 jaar; Empirische behandeling van vermoede 

schimmelinfecties bij koorts en neutropenie bij 

kinderen < 1 jaar. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, vermoede of invasief (Kind 0-1 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CASPOFUNGINE MYLAN INFUSIEPOEDER FLACON 70MG 

 

Zindex nummer: 16520858 

ATC Code: J02AX04 

Werkzame stof: CASPOFUNGINE 

Registratienummer: 118250 

Fabrikant: MYLAN B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 120 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve candidiasis bij volwassen 

patiënten of kinderen. 

Verkorte indicatie: Candidiasis, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 121 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Empirische therapie voor vermoede 

schimmelinfecties (zoals Candida of Aspergillus) bij 
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volwassen patiënten of kinderen met koorts en 

neutropenie. 

Verkorte indicatie: Vermoede schimmelinfectie bij koort en neutropenie, 

empirische behandeling  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 122 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten of kinderen die niet reageren op 

amfotericine B, formuleringen van amfotericine B met 

lipiden en/of itraconazol of deze niet verdragen. Niet 

reageren wordt gedefinieerd als progressie van de 

infectie of geen verbetering na minimaal 7 dagen 

therapeutische doses van een effectieve 

schimmeldodende therapie. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van chronische pulmonale aspergillose 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, chronisch pulmonaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 674 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patienten waarbij monotherapie met een (tri)azol in 

verband met de ernst van de infectie of vermoede of 

bewezen azolresistentie niet aangewezen is. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 675 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten of kinderen die niet reageren op 

amfotericine B, toedieningsvormen van amfotericine 

B met lipiden en voriconazol, isavuconazol of 

itraconazol, of deze niet verdragen. Niet reageren 

wordt gedefinieerd als progressie van de infectie of 

geen verbetering na minimaal 7 dagen 

therapeutische doses van een effectieve 

schimmeldodende therapie. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 679 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van mucormycose in combinatie met 

amphotericin B bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Mucormycose, combi met amfotericine B (Volw.) 
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Indicatienummer: 825 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Invasieve schimmelinfecties bij kinderen < 

1 jaar; Empirische behandeling van vermoede 

schimmelinfecties bij koorts en neutropenie bij 

kinderen < 1 jaar. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, vermoede of invasief (Kind 0-1 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CASPOFUNGINE TEVA INFUSIEPOEDER FLACON 50MG 

 

Zindex nummer: 16318080 

ATC Code: J02AX04 

Werkzame stof: CASPOFUNGINE 

Registratienummer: 116604 

Fabrikant: PHARMACHEMIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 120 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve candidiasis bij volwassen 

patiënten of kinderen. 

Verkorte indicatie: Candidiasis, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 121 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Empirische therapie voor vermoede 

schimmelinfecties (zoals Candida of Aspergillus) bij 

volwassen patiënten of kinderen met koorts en 

neutropenie. 

Verkorte indicatie: Vermoede schimmelinfectie bij koort en neutropenie, 

empirische behandeling  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 122 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten of kinderen die niet reageren op 

amfotericine B, formuleringen van amfotericine B met 

lipiden en/of itraconazol of deze niet verdragen. Niet 

reageren wordt gedefinieerd als progressie van de 

infectie of geen verbetering na minimaal 7 dagen 

therapeutische doses van een effectieve 

schimmeldodende therapie. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 457 van 4271 

Indicatienummer: 673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van chronische pulmonale aspergillose 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, chronisch pulmonaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 674 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patienten waarbij monotherapie met een (tri)azol in 

verband met de ernst van de infectie of vermoede of 

bewezen azolresistentie niet aangewezen is. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 675 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten of kinderen die niet reageren op 

amfotericine B, toedieningsvormen van amfotericine 

B met lipiden en voriconazol, isavuconazol of 

itraconazol, of deze niet verdragen. Niet reageren 

wordt gedefinieerd als progressie van de infectie of 

geen verbetering na minimaal 7 dagen 

therapeutische doses van een effectieve 

schimmeldodende therapie. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 679 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van mucormycose in combinatie met 

amphotericin B bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Mucormycose, combi met amfotericine B (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 825 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Invasieve schimmelinfecties bij kinderen < 

1 jaar; Empirische behandeling van vermoede 

schimmelinfecties bij koorts en neutropenie bij 

kinderen < 1 jaar. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, vermoede of invasief (Kind 0-1 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CASPOFUNGINE TEVA INFUSIEPOEDER FLACON 70MG 
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Zindex nummer: 16318099 

ATC Code: J02AX04 

Werkzame stof: CASPOFUNGINE 

Registratienummer: 116605 

Fabrikant: PHARMACHEMIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 120 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve candidiasis bij volwassen 

patiënten of kinderen. 

Verkorte indicatie: Candidiasis, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 121 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Empirische therapie voor vermoede 

schimmelinfecties (zoals Candida of Aspergillus) bij 

volwassen patiënten of kinderen met koorts en 

neutropenie. 

Verkorte indicatie: Vermoede schimmelinfectie bij koort en neutropenie, 

empirische behandeling  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 122 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten of kinderen die niet reageren op 

amfotericine B, formuleringen van amfotericine B met 

lipiden en/of itraconazol of deze niet verdragen. Niet 

reageren wordt gedefinieerd als progressie van de 

infectie of geen verbetering na minimaal 7 dagen 

therapeutische doses van een effectieve 

schimmeldodende therapie. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van chronische pulmonale aspergillose 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, chronisch pulmonaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 674 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patienten waarbij monotherapie met een (tri)azol in 

verband met de ernst van de infectie of vermoede of 

bewezen azolresistentie niet aangewezen is. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 675 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 
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patiënten of kinderen die niet reageren op 

amfotericine B, toedieningsvormen van amfotericine 

B met lipiden en voriconazol, isavuconazol of 

itraconazol, of deze niet verdragen. Niet reageren 

wordt gedefinieerd als progressie van de infectie of 

geen verbetering na minimaal 7 dagen 

therapeutische doses van een effectieve 

schimmeldodende therapie. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 679 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van mucormycose in combinatie met 

amphotericin B bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Mucormycose, combi met amfotericine B (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 825 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Invasieve schimmelinfecties bij kinderen < 

1 jaar; Empirische behandeling van vermoede 

schimmelinfecties bij koorts en neutropenie bij 

kinderen < 1 jaar. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, vermoede of invasief (Kind 0-1 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CEPROTIN INJPDR FLACON  500IE + SOLV  5ML 

 

Zindex nummer: 16140125 

ATC Code: B01AD12 

Werkzame stof: PROTEINE C 

Registratienummer: EU/1/01/190/001 

Fabrikant: SHIRE NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 579 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij purpura fulminans en door cumarine 

geïnduceerde huidnecrose bij patiënten met ernstige 

aangeboren proteïne C-deficiëntie. 

Verkorte indicatie: Purpura fulminans en huidnecrose bij aangeboren 

proteine C tekort (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 580 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor kortetermijnpreventie bij patiënten met ernstige 

aangeboren proteïne C-deficiëntie wanneer een 
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chirurgische ingreep of invasieve therapie 

onvermijdelijk is. 

Verkorte indicatie: Aangeboren proteine C tekort, kortetermijnspreventie 

bij chirurgische of invasieve ingreep (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 581 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor kortetermijnpreventie bij patiënten met ernstige 

aangeboren proteïne C-deficiëntie terwijl een 

cumarinetherapie ingesteld wordt. 

Verkorte indicatie: Aangeboren proteine C tekort, kortetermijnspreventie 

bij instellen coumarine (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 582 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor kortetermijnpreventie bij patiënten met ernstige 

aangeboren proteïne C-deficiëntie wanneer een 

cumarinetherapie alleen niet voldoende is. 

Verkorte indicatie: Aangeboren tekort aan proteine C, 

kortetermijnspreventie aanvulling op coumarine 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 583 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor kortetermijnpreventie bij patiënten met ernstige 

aangeboren proteïne C-deficiëntie wanneer een 

cumarinetherapie niet mogelijk is. 

Verkorte indicatie: Aangeboren proteine C tekort, kortetermijnspreventie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 
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Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CERTICAN DISPER TABLET 0,25MG 

 

Zindex nummer: 14965488 

ATC Code: L04AA18 

Werkzame stof: EVEROLIMUS 

Registratienummer: 30046 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1341 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de profylaxe van orgaanafstoting bij volwassen 

patiënten met laag tot matig immunologisch risico 

die een allogene nier- of harttransplantatie hebben 

ondergaan. Bij nier- en harttransplantatie moet dit 

middel worden gebruikt in combinatie met 

ciclosporine micro-emulsie en corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier of hart, combi profylaxe 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de profylaxe van orgaanafstoting bij volwassen 

patiënten die een levertransplantatie hebben 

ondergaan. Bij levertransplantatie moet dit middel 

worden gebruikt in combinatie met tacrolimus en 

corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, combi profylaxe (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 831 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Profylaxe afstoting niertransplantaat. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, profylaxe (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 872 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Onderhoudsbehandeling bij niertransplantatie ter 

voorkoming van afstoting bij volwassenen (in 

combinatie met andere middelen). 
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Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, combi profylaxe en 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1047 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Profylaxe afstoting levertransplantaat. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, profylaxe (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CERTICAN TABLET 0,25MG 

 

Zindex nummer: 14965453 

ATC Code: L04AA18 

Werkzame stof: EVEROLIMUS 

Registratienummer: 30041 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1341 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de profylaxe van orgaanafstoting bij volwassen 

patiënten met laag tot matig immunologisch risico 

die een allogene nier- of harttransplantatie hebben 

ondergaan. Bij nier- en harttransplantatie moet dit 

middel worden gebruikt in combinatie met 

ciclosporine micro-emulsie en corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier of hart, combi profylaxe 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de profylaxe van orgaanafstoting bij volwassen 

patiënten die een levertransplantatie hebben 

ondergaan. Bij levertransplantatie moet dit middel 

worden gebruikt in combinatie met tacrolimus en 

corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, combi profylaxe (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 831 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Profylaxe afstoting niertransplantaat. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, profylaxe (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 872 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Onderhoudsbehandeling bij niertransplantatie ter 
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voorkoming van afstoting bij volwassenen (in 

combinatie met andere middelen). 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, combi profylaxe en 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1047 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Profylaxe afstoting levertransplantaat. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, profylaxe (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CERTICAN TABLET 0,25MG 

 

Zindex nummer: 16529995 

ATC Code: L04AA18 

Werkzame stof: EVEROLIMUS 

Registratienummer: 121007//30041 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1341 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de profylaxe van orgaanafstoting bij volwassen 

patiënten met laag tot matig immunologisch risico 

die een allogene nier- of harttransplantatie hebben 

ondergaan. Bij nier- en harttransplantatie moet dit 

middel worden gebruikt in combinatie met 

ciclosporine micro-emulsie en corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier of hart, combi profylaxe 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de profylaxe van orgaanafstoting bij volwassen 

patiënten die een levertransplantatie hebben 

ondergaan. Bij levertransplantatie moet dit middel 

worden gebruikt in combinatie met tacrolimus en 

corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, combi profylaxe (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 831 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Profylaxe afstoting niertransplantaat. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, profylaxe (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 872 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Onderhoudsbehandeling bij niertransplantatie ter 

voorkoming van afstoting bij volwassenen (in 

combinatie met andere middelen). 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, combi profylaxe en 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1047 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Profylaxe afstoting levertransplantaat. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, profylaxe (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CERTICAN TABLET 0,25MG 

 

Zindex nummer: 16594649 

ATC Code: L04AA18 

Werkzame stof: EVEROLIMUS 

Registratienummer: 121930//30041 

Fabrikant: BMODESTO B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1341 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de profylaxe van orgaanafstoting bij volwassen 

patiënten met laag tot matig immunologisch risico 

die een allogene nier- of harttransplantatie hebben 

ondergaan. Bij nier- en harttransplantatie moet dit 

middel worden gebruikt in combinatie met 

ciclosporine micro-emulsie en corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier of hart, combi profylaxe 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de profylaxe van orgaanafstoting bij volwassen 

patiënten die een levertransplantatie hebben 

ondergaan. Bij levertransplantatie moet dit middel 

worden gebruikt in combinatie met tacrolimus en 

corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, combi profylaxe (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 831 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Profylaxe afstoting niertransplantaat. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, profylaxe (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 872 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Onderhoudsbehandeling bij niertransplantatie ter 

voorkoming van afstoting bij volwassenen (in 

combinatie met andere middelen). 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, combi profylaxe en 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1047 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Profylaxe afstoting levertransplantaat. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, profylaxe (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CERTICAN TABLET 0,75MG 

 

Zindex nummer: 14965461 

ATC Code: L04AA18 

Werkzame stof: EVEROLIMUS 

Registratienummer: 30043 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1341 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de profylaxe van orgaanafstoting bij volwassen 

patiënten met laag tot matig immunologisch risico 

die een allogene nier- of harttransplantatie hebben 

ondergaan. Bij nier- en harttransplantatie moet dit 

middel worden gebruikt in combinatie met 

ciclosporine micro-emulsie en corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier of hart, combi profylaxe 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de profylaxe van orgaanafstoting bij volwassen 

patiënten die een levertransplantatie hebben 

ondergaan. Bij levertransplantatie moet dit middel 

worden gebruikt in combinatie met tacrolimus en 

corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, combi profylaxe (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 831 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Profylaxe afstoting niertransplantaat. 
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Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, profylaxe (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 872 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Onderhoudsbehandeling bij niertransplantatie ter 

voorkoming van afstoting bij volwassenen (in 

combinatie met andere middelen). 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, combi profylaxe en 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1047 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Profylaxe afstoting levertransplantaat. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, profylaxe (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CERTICAN TABLET 0,75MG 

 

Zindex nummer: 15666069 

ATC Code: L04AA18 

Werkzame stof: EVEROLIMUS 

Registratienummer: 109317//30043 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1341 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de profylaxe van orgaanafstoting bij volwassen 

patiënten met laag tot matig immunologisch risico 

die een allogene nier- of harttransplantatie hebben 

ondergaan. Bij nier- en harttransplantatie moet dit 

middel worden gebruikt in combinatie met 

ciclosporine micro-emulsie en corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier of hart, combi profylaxe 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de profylaxe van orgaanafstoting bij volwassen 

patiënten die een levertransplantatie hebben 

ondergaan. Bij levertransplantatie moet dit middel 

worden gebruikt in combinatie met tacrolimus en 

corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, combi profylaxe (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 831 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Profylaxe afstoting niertransplantaat. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, profylaxe (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 872 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Onderhoudsbehandeling bij niertransplantatie ter 

voorkoming van afstoting bij volwassenen (in 

combinatie met andere middelen). 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, combi profylaxe en 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1047 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Profylaxe afstoting levertransplantaat. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, profylaxe (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CERTICAN TABLET 0,75MG 

 

Zindex nummer: 15668320 

ATC Code: L04AA18 

Werkzame stof: EVEROLIMUS 

Registratienummer: 109317//30043 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1341 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de profylaxe van orgaanafstoting bij volwassen 

patiënten met laag tot matig immunologisch risico 

die een allogene nier- of harttransplantatie hebben 

ondergaan. Bij nier- en harttransplantatie moet dit 

middel worden gebruikt in combinatie met 

ciclosporine micro-emulsie en corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier of hart, combi profylaxe 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de profylaxe van orgaanafstoting bij volwassen 

patiënten die een levertransplantatie hebben 

ondergaan. Bij levertransplantatie moet dit middel 

worden gebruikt in combinatie met tacrolimus en 

corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, combi profylaxe (Volw.) 
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Indicatienummer: 831 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Profylaxe afstoting niertransplantaat. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, profylaxe (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 872 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Onderhoudsbehandeling bij niertransplantatie ter 

voorkoming van afstoting bij volwassenen (in 

combinatie met andere middelen). 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, combi profylaxe en 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1047 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Profylaxe afstoting levertransplantaat. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, profylaxe (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CERTICAN TABLET 0,75MG 

 

Zindex nummer: 16626494 

ATC Code: L04AA18 

Werkzame stof: EVEROLIMUS 

Registratienummer: 122383//30043 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1341 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de profylaxe van orgaanafstoting bij volwassen 

patiënten met laag tot matig immunologisch risico 

die een allogene nier- of harttransplantatie hebben 

ondergaan. Bij nier- en harttransplantatie moet dit 

middel worden gebruikt in combinatie met 

ciclosporine micro-emulsie en corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier of hart, combi profylaxe 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de profylaxe van orgaanafstoting bij volwassen 

patiënten die een levertransplantatie hebben 

ondergaan. Bij levertransplantatie moet dit middel 

worden gebruikt in combinatie met tacrolimus en 

corticosteroïden. 
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Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, combi profylaxe (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 831 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Profylaxe afstoting niertransplantaat. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, profylaxe (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 872 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Onderhoudsbehandeling bij niertransplantatie ter 

voorkoming van afstoting bij volwassenen (in 

combinatie met andere middelen). 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, combi profylaxe en 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1047 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Profylaxe afstoting levertransplantaat. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, profylaxe (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CERTICAN TABLET 0,75MG 

 

Zindex nummer: 16636716 

ATC Code: L04AA18 

Werkzame stof: EVEROLIMUS 

Registratienummer: 122535//30043 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1341 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de profylaxe van orgaanafstoting bij volwassen 

patiënten met laag tot matig immunologisch risico 

die een allogene nier- of harttransplantatie hebben 

ondergaan. Bij nier- en harttransplantatie moet dit 

middel worden gebruikt in combinatie met 

ciclosporine micro-emulsie en corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier of hart, combi profylaxe 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de profylaxe van orgaanafstoting bij volwassen 

patiënten die een levertransplantatie hebben 

ondergaan. Bij levertransplantatie moet dit middel 
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worden gebruikt in combinatie met tacrolimus en 

corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, combi profylaxe (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 831 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Profylaxe afstoting niertransplantaat. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, profylaxe (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 872 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Onderhoudsbehandeling bij niertransplantatie ter 

voorkoming van afstoting bij volwassenen (in 

combinatie met andere middelen). 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, combi profylaxe en 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1047 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Profylaxe afstoting levertransplantaat. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, profylaxe (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CERTICAN TABLET 0,75MG 

 

Zindex nummer: 16636856 

ATC Code: L04AA18 

Werkzame stof: EVEROLIMUS 

Registratienummer: 122510//30043 

Fabrikant: BMODESTO B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1341 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de profylaxe van orgaanafstoting bij volwassen 

patiënten met laag tot matig immunologisch risico 

die een allogene nier- of harttransplantatie hebben 

ondergaan. Bij nier- en harttransplantatie moet dit 

middel worden gebruikt in combinatie met 

ciclosporine micro-emulsie en corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier of hart, combi profylaxe 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de profylaxe van orgaanafstoting bij volwassen 
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patiënten die een levertransplantatie hebben 

ondergaan. Bij levertransplantatie moet dit middel 

worden gebruikt in combinatie met tacrolimus en 

corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, combi profylaxe (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 831 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Profylaxe afstoting niertransplantaat. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, profylaxe (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 872 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Onderhoudsbehandeling bij niertransplantatie ter 

voorkoming van afstoting bij volwassenen (in 

combinatie met andere middelen). 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, combi profylaxe en 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1047 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Profylaxe afstoting levertransplantaat. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, profylaxe (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CERTICAN TABLET 0,75MG 

 

Zindex nummer: 16779606 

ATC Code: L04AA18 

Werkzame stof: EVEROLIMUS 

Registratienummer: 123690//30043 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1341 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de profylaxe van orgaanafstoting bij volwassen 

patiënten met laag tot matig immunologisch risico 

die een allogene nier- of harttransplantatie hebben 

ondergaan. Bij nier- en harttransplantatie moet dit 

middel worden gebruikt in combinatie met 

ciclosporine micro-emulsie en corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier of hart, combi profylaxe 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1342 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 472 van 4271 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de profylaxe van orgaanafstoting bij volwassen 

patiënten die een levertransplantatie hebben 

ondergaan. Bij levertransplantatie moet dit middel 

worden gebruikt in combinatie met tacrolimus en 

corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, combi profylaxe (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 831 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Profylaxe afstoting niertransplantaat. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, profylaxe (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 872 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Onderhoudsbehandeling bij niertransplantatie ter 

voorkoming van afstoting bij volwassenen (in 

combinatie met andere middelen). 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, combi profylaxe en 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1047 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Profylaxe afstoting levertransplantaat. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, profylaxe (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CIMZIA INJVLST 200MG/ML PATROON 1ML 

 

Zindex nummer: 16413423 

ATC Code: L04AB05 

Werkzame stof: CERTOLIZUMAB PEGOL 

Registratienummer: EU/1/09/544/008 

Fabrikant: UCB PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 126 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

ernstige actieve axiale spondyloartritis, met inbegrip 

van volwassenen met ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (SA) die onvoldoende reageren op of 

die intolerant zijn voor niet-steroïdale anti-

inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's). 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 
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Indicatienummer: 127 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

ernstige actieve axiale spondyloartritis, met inbegrip 

van volwassenen met ernstige actieve axiale 

spondyloartritis zonder röntgenologisch bewijs van 

spondylitis ankylopoetica (SA), die onvoldoende 

reageren op of die intolerant zijn voor niet-steroïdale 

anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's), maar 

met objectieve tekenen van ontsteking door 

verhoogde CRP en/of positieve MRI. 

Verkorte indicatie: SpA-nr (CRP of MRI afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 128 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van actieve arthritis psoriatica bij 

volwassen patiënten die onvoldoende reageren op 

eerdere therapie met antireumatische 

geneesmiddelen (DMARD’s). Kan als monotherapie 

gegeven worden in geval van intolerantie voor 

methotrexaat of wanneer de voortgezette 

behandeling met methotrexaat ongewenst is. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, Met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 129 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van ernstige, actieve en progressieve RA 

bij volwassenen die niet eerder behandeld werden 

met MTX of andere DMARD’s. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 228 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassenen met matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis (RA), waarbij de respons op 

‘disease-modifying antirheumatic drugs’, waaronder 

methotrexaat (tenzij gecontra-indiceerd), 

ontoereikend is gebleken. Kan als monotherapie 

verstrekt worden wanneer er sprake is van een 

intolerantie ten opzichte van methotrexaat of 

wanneer verdere behandeling met methotrexaat als 

ongepast wordt ervaren. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 474 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis 

bij volwassenen die in aanmerking komen voor 

systemische therapie. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 
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Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1521 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassen vrouwen met kinderwens en therapie 

refractaire visusbedreigende uveïtis. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw. Vrouw met 

kinderwens) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CIMZIA INJVLST 200MG/ML PEN 1ML 

 

Zindex nummer: 16322606 

ATC Code: L04AB05 

Werkzame stof: CERTOLIZUMAB PEGOL 

Registratienummer: EU/1/09/544/005 

Fabrikant: UCB PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 126 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

ernstige actieve axiale spondyloartritis, met inbegrip 

van volwassenen met ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (SA) die onvoldoende reageren op of 

die intolerant zijn voor niet-steroïdale anti-

inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's). 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 127 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

ernstige actieve axiale spondyloartritis, met inbegrip 

van volwassenen met ernstige actieve axiale 

spondyloartritis zonder röntgenologisch bewijs van 

spondylitis ankylopoetica (SA), die onvoldoende 

reageren op of die intolerant zijn voor niet-steroïdale 
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anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's), maar 

met objectieve tekenen van ontsteking door 

verhoogde CRP en/of positieve MRI. 

Verkorte indicatie: SpA-nr (CRP of MRI afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 128 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van actieve arthritis psoriatica bij 

volwassen patiënten die onvoldoende reageren op 

eerdere therapie met antireumatische 

geneesmiddelen (DMARD’s). Kan als monotherapie 

gegeven worden in geval van intolerantie voor 

methotrexaat of wanneer de voortgezette 

behandeling met methotrexaat ongewenst is. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, Met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 129 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van ernstige, actieve en progressieve RA 

bij volwassenen die niet eerder behandeld werden 

met MTX of andere DMARD’s. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 228 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassenen met matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis (RA), waarbij de respons op 

‘disease-modifying antirheumatic drugs’, waaronder 

methotrexaat (tenzij gecontra-indiceerd), 

ontoereikend is gebleken. Kan als monotherapie 

verstrekt worden wanneer er sprake is van een 

intolerantie ten opzichte van methotrexaat of 

wanneer verdere behandeling met methotrexaat als 

ongepast wordt ervaren. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 474 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis 

bij volwassenen die in aanmerking komen voor 

systemische therapie. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 
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voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1521 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassen vrouwen met kinderwens en therapie 

refractaire visusbedreigende uveïtis. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw. Vrouw met 

kinderwens) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CIMZIA INJVLST 200MG/ML WWSP 1ML 

 

Zindex nummer: 15570479 

ATC Code: L04AB05 

Werkzame stof: CERTOLIZUMAB PEGOL 

Registratienummer: EU/1/09/544/001 

Fabrikant: UCB PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 126 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

ernstige actieve axiale spondyloartritis, met inbegrip 

van volwassenen met ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (SA) die onvoldoende reageren op of 

die intolerant zijn voor niet-steroïdale anti-

inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's). 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 127 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

ernstige actieve axiale spondyloartritis, met inbegrip 

van volwassenen met ernstige actieve axiale 

spondyloartritis zonder röntgenologisch bewijs van 

spondylitis ankylopoetica (SA), die onvoldoende 

reageren op of die intolerant zijn voor niet-steroïdale 

anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's), maar 

met objectieve tekenen van ontsteking door 

verhoogde CRP en/of positieve MRI. 

Verkorte indicatie: SpA-nr (CRP of MRI afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 128 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van actieve arthritis psoriatica bij 

volwassen patiënten die onvoldoende reageren op 

eerdere therapie met antireumatische 

geneesmiddelen (DMARD’s). Kan als monotherapie 

gegeven worden in geval van intolerantie voor 

methotrexaat of wanneer de voortgezette 

behandeling met methotrexaat ongewenst is. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, Met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 129 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van ernstige, actieve en progressieve RA 

bij volwassenen die niet eerder behandeld werden 

met MTX of andere DMARD’s. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 228 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassenen met matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis (RA), waarbij de respons op 

‘disease-modifying antirheumatic drugs’, waaronder 

methotrexaat (tenzij gecontra-indiceerd), 

ontoereikend is gebleken. Kan als monotherapie 

verstrekt worden wanneer er sprake is van een 

intolerantie ten opzichte van methotrexaat of 

wanneer verdere behandeling met methotrexaat als 

ongepast wordt ervaren. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 474 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis 

bij volwassenen die in aanmerking komen voor 

systemische therapie. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1521 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassen vrouwen met kinderwens en therapie 

refractaire visusbedreigende uveïtis. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw. Vrouw met 

kinderwens) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CIMZIA INJVLST 200MG/ML WWSP 1ML 

 

Zindex nummer: 15685276 

ATC Code: L04AB05 

Werkzame stof: CERTOLIZUMAB PEGOL 

Registratienummer: EU/1/09/544/001 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 126 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

ernstige actieve axiale spondyloartritis, met inbegrip 

van volwassenen met ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (SA) die onvoldoende reageren op of 

die intolerant zijn voor niet-steroïdale anti-

inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's). 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 127 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

ernstige actieve axiale spondyloartritis, met inbegrip 

van volwassenen met ernstige actieve axiale 

spondyloartritis zonder röntgenologisch bewijs van 

spondylitis ankylopoetica (SA), die onvoldoende 

reageren op of die intolerant zijn voor niet-steroïdale 

anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's), maar 

met objectieve tekenen van ontsteking door 

verhoogde CRP en/of positieve MRI. 

Verkorte indicatie: SpA-nr (CRP of MRI afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 128 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van actieve arthritis psoriatica bij 

volwassen patiënten die onvoldoende reageren op 

eerdere therapie met antireumatische 

geneesmiddelen (DMARD’s). Kan als monotherapie 

gegeven worden in geval van intolerantie voor 

methotrexaat of wanneer de voortgezette 

behandeling met methotrexaat ongewenst is. 
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Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, Met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 129 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van ernstige, actieve en progressieve RA 

bij volwassenen die niet eerder behandeld werden 

met MTX of andere DMARD’s. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 228 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassenen met matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis (RA), waarbij de respons op 

‘disease-modifying antirheumatic drugs’, waaronder 

methotrexaat (tenzij gecontra-indiceerd), 

ontoereikend is gebleken. Kan als monotherapie 

verstrekt worden wanneer er sprake is van een 

intolerantie ten opzichte van methotrexaat of 

wanneer verdere behandeling met methotrexaat als 

ongepast wordt ervaren. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 474 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis 

bij volwassenen die in aanmerking komen voor 

systemische therapie. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1521 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassen vrouwen met kinderwens en therapie 

refractaire visusbedreigende uveïtis. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw. Vrouw met 

kinderwens) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 
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Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CIMZIA INJVLST 200MG/ML WWSP 1ML 

 

Zindex nummer: 15689824 

ATC Code: L04AB05 

Werkzame stof: CERTOLIZUMAB PEGOL 

Registratienummer: EU/1/09/544/001 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 126 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

ernstige actieve axiale spondyloartritis, met inbegrip 

van volwassenen met ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (SA) die onvoldoende reageren op of 

die intolerant zijn voor niet-steroïdale anti-

inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's). 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 127 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

ernstige actieve axiale spondyloartritis, met inbegrip 

van volwassenen met ernstige actieve axiale 

spondyloartritis zonder röntgenologisch bewijs van 

spondylitis ankylopoetica (SA), die onvoldoende 

reageren op of die intolerant zijn voor niet-steroïdale 

anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's), maar 

met objectieve tekenen van ontsteking door 

verhoogde CRP en/of positieve MRI. 

Verkorte indicatie: SpA-nr (CRP of MRI afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 128 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van actieve arthritis psoriatica bij 

volwassen patiënten die onvoldoende reageren op 

eerdere therapie met antireumatische 

geneesmiddelen (DMARD’s). Kan als monotherapie 

gegeven worden in geval van intolerantie voor 

methotrexaat of wanneer de voortgezette 

behandeling met methotrexaat ongewenst is. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, Met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 129 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van ernstige, actieve en progressieve RA 

bij volwassenen die niet eerder behandeld werden 
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met MTX of andere DMARD’s. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 228 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassenen met matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis (RA), waarbij de respons op 

‘disease-modifying antirheumatic drugs’, waaronder 

methotrexaat (tenzij gecontra-indiceerd), 

ontoereikend is gebleken. Kan als monotherapie 

verstrekt worden wanneer er sprake is van een 

intolerantie ten opzichte van methotrexaat of 

wanneer verdere behandeling met methotrexaat als 

ongepast wordt ervaren. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 474 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis 

bij volwassenen die in aanmerking komen voor 

systemische therapie. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1521 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassen vrouwen met kinderwens en therapie 

refractaire visusbedreigende uveïtis. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw. Vrouw met 

kinderwens) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CIMZIA INJVLST 200MG/ML WWSP 1ML 
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Zindex nummer: 15703428 

ATC Code: L04AB05 

Werkzame stof: CERTOLIZUMAB PEGOL 

Registratienummer: EU/1/09/544/001 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 126 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

ernstige actieve axiale spondyloartritis, met inbegrip 

van volwassenen met ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (SA) die onvoldoende reageren op of 

die intolerant zijn voor niet-steroïdale anti-

inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's). 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 127 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

ernstige actieve axiale spondyloartritis, met inbegrip 

van volwassenen met ernstige actieve axiale 

spondyloartritis zonder röntgenologisch bewijs van 

spondylitis ankylopoetica (SA), die onvoldoende 

reageren op of die intolerant zijn voor niet-steroïdale 

anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's), maar 

met objectieve tekenen van ontsteking door 

verhoogde CRP en/of positieve MRI. 

Verkorte indicatie: SpA-nr (CRP of MRI afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 128 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van actieve arthritis psoriatica bij 

volwassen patiënten die onvoldoende reageren op 

eerdere therapie met antireumatische 

geneesmiddelen (DMARD’s). Kan als monotherapie 

gegeven worden in geval van intolerantie voor 

methotrexaat of wanneer de voortgezette 

behandeling met methotrexaat ongewenst is. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, Met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 129 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van ernstige, actieve en progressieve RA 

bij volwassenen die niet eerder behandeld werden 

met MTX of andere DMARD’s. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 228 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassenen met matige tot ernstige actieve 
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reumatoïde artritis (RA), waarbij de respons op 

‘disease-modifying antirheumatic drugs’, waaronder 

methotrexaat (tenzij gecontra-indiceerd), 

ontoereikend is gebleken. Kan als monotherapie 

verstrekt worden wanneer er sprake is van een 

intolerantie ten opzichte van methotrexaat of 

wanneer verdere behandeling met methotrexaat als 

ongepast wordt ervaren. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 474 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis 

bij volwassenen die in aanmerking komen voor 

systemische therapie. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1521 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassen vrouwen met kinderwens en therapie 

refractaire visusbedreigende uveïtis. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw. Vrouw met 

kinderwens) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CIMZIA INJVLST 200MG/ML WWSP 1ML 

 

Zindex nummer: 16260767 

ATC Code: L04AB05 

Werkzame stof: CERTOLIZUMAB PEGOL 

Registratienummer: EU/1/09/544/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 126 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

ernstige actieve axiale spondyloartritis, met inbegrip 

van volwassenen met ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (SA) die onvoldoende reageren op of 

die intolerant zijn voor niet-steroïdale anti-

inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's). 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 127 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

ernstige actieve axiale spondyloartritis, met inbegrip 

van volwassenen met ernstige actieve axiale 

spondyloartritis zonder röntgenologisch bewijs van 

spondylitis ankylopoetica (SA), die onvoldoende 

reageren op of die intolerant zijn voor niet-steroïdale 

anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's), maar 

met objectieve tekenen van ontsteking door 

verhoogde CRP en/of positieve MRI. 

Verkorte indicatie: SpA-nr (CRP of MRI afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 128 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van actieve arthritis psoriatica bij 

volwassen patiënten die onvoldoende reageren op 

eerdere therapie met antireumatische 

geneesmiddelen (DMARD’s). Kan als monotherapie 

gegeven worden in geval van intolerantie voor 

methotrexaat of wanneer de voortgezette 

behandeling met methotrexaat ongewenst is. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, Met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 129 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van ernstige, actieve en progressieve RA 

bij volwassenen die niet eerder behandeld werden 

met MTX of andere DMARD’s. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 228 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassenen met matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis (RA), waarbij de respons op 

‘disease-modifying antirheumatic drugs’, waaronder 

methotrexaat (tenzij gecontra-indiceerd), 

ontoereikend is gebleken. Kan als monotherapie 

verstrekt worden wanneer er sprake is van een 

intolerantie ten opzichte van methotrexaat of 

wanneer verdere behandeling met methotrexaat als 

ongepast wordt ervaren. 
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Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 474 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis 

bij volwassenen die in aanmerking komen voor 

systemische therapie. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1521 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassen vrouwen met kinderwens en therapie 

refractaire visusbedreigende uveïtis. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw. Vrouw met 

kinderwens) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CIMZIA INJVLST 200MG/ML WWSP 1ML 

 

Zindex nummer: 16318986 

ATC Code: L04AB05 

Werkzame stof: CERTOLIZUMAB PEGOL 

Registratienummer: EU/1/09/544/001 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 126 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

ernstige actieve axiale spondyloartritis, met inbegrip 

van volwassenen met ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (SA) die onvoldoende reageren op of 

die intolerant zijn voor niet-steroïdale anti-

inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's). 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 
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Indicatienummer: 127 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

ernstige actieve axiale spondyloartritis, met inbegrip 

van volwassenen met ernstige actieve axiale 

spondyloartritis zonder röntgenologisch bewijs van 

spondylitis ankylopoetica (SA), die onvoldoende 

reageren op of die intolerant zijn voor niet-steroïdale 

anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's), maar 

met objectieve tekenen van ontsteking door 

verhoogde CRP en/of positieve MRI. 

Verkorte indicatie: SpA-nr (CRP of MRI afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 128 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van actieve arthritis psoriatica bij 

volwassen patiënten die onvoldoende reageren op 

eerdere therapie met antireumatische 

geneesmiddelen (DMARD’s). Kan als monotherapie 

gegeven worden in geval van intolerantie voor 

methotrexaat of wanneer de voortgezette 

behandeling met methotrexaat ongewenst is. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, Met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 129 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van ernstige, actieve en progressieve RA 

bij volwassenen die niet eerder behandeld werden 

met MTX of andere DMARD’s. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 228 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassenen met matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis (RA), waarbij de respons op 

‘disease-modifying antirheumatic drugs’, waaronder 

methotrexaat (tenzij gecontra-indiceerd), 

ontoereikend is gebleken. Kan als monotherapie 

verstrekt worden wanneer er sprake is van een 

intolerantie ten opzichte van methotrexaat of 

wanneer verdere behandeling met methotrexaat als 

ongepast wordt ervaren. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 474 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis 

bij volwassenen die in aanmerking komen voor 

systemische therapie. 
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Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1521 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassen vrouwen met kinderwens en therapie 

refractaire visusbedreigende uveïtis. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw. Vrouw met 

kinderwens) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CINQAERO INFVLST CONC 10MG/ML FLACON  2,5ML 

 

Zindex nummer: 16516729 

ATC Code: R03DX08 

Werkzame stof: RESLIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/16/1125/002 

Fabrikant: PHARMACHEMIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1313 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als aanvullende therapie voor gebruik bij volwassen 

patiënten met ernstige eosinofiele astma die niet 

afdoende onder controle was ondanks 

hooggedoseerde inhalatiecorticosteroïden plus een 

ander geneesmiddel voor onderhoudsbehandeling. 

Verkorte indicatie: Ernstig eosinofiel astma, aanvullende behandeling 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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CINQAERO INFVLST CONC 10MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 16271335 

ATC Code: R03DX08 

Werkzame stof: RESLIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/16/1125/001 

Fabrikant: PHARMACHEMIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1313 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als aanvullende therapie voor gebruik bij volwassen 

patiënten met ernstige eosinofiele astma die niet 

afdoende onder controle was ondanks 

hooggedoseerde inhalatiecorticosteroïden plus een 

ander geneesmiddel voor onderhoudsbehandeling. 

Verkorte indicatie: Ernstig eosinofiel astma, aanvullende behandeling 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CISPLATINE ACCORD INFVLST CONC 1MG/ML FLACON  10ML 

 

Zindex nummer: 15683338 

ATC Code: L01XA01 

Werkzame stof: CISPLATINE 

Registratienummer: 104068 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 140 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde 

testistumoren. 

Verkorte indicatie: Testis C, Adv of m, mono of combi (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 141 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde 

ovariumcarcinomen (in stadium III en IV). 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, stadium III en IV, mono of combi 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 142 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde 
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blaascarcinomen. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, Adv of m, mono of combi (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 143 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde 

plaveiselcelcarcinomen van hoofd en hals. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, Adv of m, mono of combi (Volw. en 

Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 144 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreid (of gemetastaseerd) niet-

kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, mono of combi 

 

 

Indicatienummer: 145 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van (uitgebreid of gemetastaseerd) 

kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: SCLC, Adv of m, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 146 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere chemotherapeutica of 

radiotherapie voor de behandeling van cervix 

carcinomen. 

Verkorte indicatie: CervixC, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 169 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Osteosarcoom. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 217 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van maagcarcinoom. 

Verkorte indicatie: MaagCa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 727 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Centraal zenuwstelsel (CNS) metastasering van 

cisplatinum-gevoelige tumoren; Kiemceltumoren bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS tumor of GCT (Volw.) 
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Indicatienummer: 731 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cisplatin in combinatie met andere chemotherapie bij 

recidief chronische lymfatische leukemie (CLL) ter 

voorbereiding op allogene stamceltransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT bij recidief CLL, combi voorbereidende 

behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 979 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1072 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1073 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Baarmoedercarcinoom. 

Verkorte indicatie: UterusC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1074 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vaginacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VaginaC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1075 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1076 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij sommige speekselkliercarcinomen. 

Verkorte indicatie: SpeekselklierC (Volw.) 
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Indicatienummer: 1197 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabel of 

gemetastaseerd galwegcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: GalwegC, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1199 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gevorderd galblaascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GalblaasC, Adv (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1200 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kiemceltumor ovarium bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumGCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1201 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Mammacarcinoom (triple negative) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BC,triple negatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1217 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dysgerminoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dysgerminoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1371 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een maagcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met trastuzumab en 

fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: MaagCa, combi met trastuzumab en capecitabine of 

5-FU (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1375 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een hooggradige 

neuroendocriene tumor bij volwassenen in 

combinatie met etoposide. 

Verkorte indicatie: NET, hooggradig, combi met etoposide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1444 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met pemetrexed voor de behandeling 

van chemotherapie-naïeve patiënten met inoperabel 

maligne mesothelioom van de pleura. 

Verkorte indicatie: Inoperabel maligne mesothelioom van de pleura, 1e 
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lijn, combi met pemetrexed (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1456 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1457 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1461 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met paclitaxel. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met paclitaxel 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1462 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met paclitaxel en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met paclitaxel en 

etoposide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CISPLATINE ACCORD INFVLST CONC 1MG/ML FLACON  25ML 

 

Zindex nummer: 15713903 

ATC Code: L01XA01 

Werkzame stof: CISPLATINE 

Registratienummer: 104068 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 140 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 
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behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde 

testistumoren. 

Verkorte indicatie: Testis C, Adv of m, mono of combi (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 141 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde 

ovariumcarcinomen (in stadium III en IV). 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, stadium III en IV, mono of combi 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 142 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde 

blaascarcinomen. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, Adv of m, mono of combi (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 143 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde 

plaveiselcelcarcinomen van hoofd en hals. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, Adv of m, mono of combi (Volw. en 

Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 144 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreid (of gemetastaseerd) niet-

kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, mono of combi 

 

 

Indicatienummer: 145 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van (uitgebreid of gemetastaseerd) 

kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: SCLC, Adv of m, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 146 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere chemotherapeutica of 

radiotherapie voor de behandeling van cervix 

carcinomen. 

Verkorte indicatie: CervixC, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 169 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Osteosarcoom. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 217 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van maagcarcinoom. 

Verkorte indicatie: MaagCa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 727 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Centraal zenuwstelsel (CNS) metastasering van 

cisplatinum-gevoelige tumoren; Kiemceltumoren bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS tumor of GCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 731 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cisplatin in combinatie met andere chemotherapie bij 

recidief chronische lymfatische leukemie (CLL) ter 

voorbereiding op allogene stamceltransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT bij recidief CLL, combi voorbereidende 

behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 979 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1072 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1073 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Baarmoedercarcinoom. 
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Verkorte indicatie: UterusC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1074 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vaginacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VaginaC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1075 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1076 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij sommige speekselkliercarcinomen. 

Verkorte indicatie: SpeekselklierC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1197 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabel of 

gemetastaseerd galwegcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: GalwegC, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1199 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gevorderd galblaascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GalblaasC, Adv (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1200 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kiemceltumor ovarium bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumGCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1201 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Mammacarcinoom (triple negative) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BC,triple negatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1217 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dysgerminoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dysgerminoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1371 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een maagcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met trastuzumab en 
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fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: MaagCa, combi met trastuzumab en capecitabine of 

5-FU (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1375 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een hooggradige 

neuroendocriene tumor bij volwassenen in 

combinatie met etoposide. 

Verkorte indicatie: NET, hooggradig, combi met etoposide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1444 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met pemetrexed voor de behandeling 

van chemotherapie-naïeve patiënten met inoperabel 

maligne mesothelioom van de pleura. 

Verkorte indicatie: Inoperabel maligne mesothelioom van de pleura, 1e 

lijn, combi met pemetrexed (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1456 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1457 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1461 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met paclitaxel. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met paclitaxel 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1462 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met paclitaxel en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met paclitaxel en 

etoposide (Volw.) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CISPLATINE ACCORD INFVLST CONC 1MG/ML FLACON  50ML 

 

Zindex nummer: 15683354 

ATC Code: L01XA01 

Werkzame stof: CISPLATINE 

Registratienummer: 104068 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 140 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde 

testistumoren. 

Verkorte indicatie: Testis C, Adv of m, mono of combi (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 141 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde 

ovariumcarcinomen (in stadium III en IV). 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, stadium III en IV, mono of combi 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 142 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde 

blaascarcinomen. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, Adv of m, mono of combi (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 143 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde 

plaveiselcelcarcinomen van hoofd en hals. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, Adv of m, mono of combi (Volw. en 

Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 144 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreid (of gemetastaseerd) niet-

kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, mono of combi 
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Indicatienummer: 145 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van (uitgebreid of gemetastaseerd) 

kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: SCLC, Adv of m, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 146 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere chemotherapeutica of 

radiotherapie voor de behandeling van cervix 

carcinomen. 

Verkorte indicatie: CervixC, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 169 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Osteosarcoom. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 217 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van maagcarcinoom. 

Verkorte indicatie: MaagCa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 727 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Centraal zenuwstelsel (CNS) metastasering van 

cisplatinum-gevoelige tumoren; Kiemceltumoren bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS tumor of GCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 731 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cisplatin in combinatie met andere chemotherapie bij 

recidief chronische lymfatische leukemie (CLL) ter 

voorbereiding op allogene stamceltransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT bij recidief CLL, combi voorbereidende 

behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 979 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1072 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1073 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Baarmoedercarcinoom. 

Verkorte indicatie: UterusC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1074 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vaginacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VaginaC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1075 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1076 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij sommige speekselkliercarcinomen. 

Verkorte indicatie: SpeekselklierC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1197 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabel of 

gemetastaseerd galwegcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: GalwegC, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1199 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gevorderd galblaascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GalblaasC, Adv (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1200 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kiemceltumor ovarium bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: OvariumGCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1201 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Mammacarcinoom (triple negative) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BC,triple negatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1217 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dysgerminoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dysgerminoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1371 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een maagcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met trastuzumab en 

fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: MaagCa, combi met trastuzumab en capecitabine of 

5-FU (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1375 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een hooggradige 

neuroendocriene tumor bij volwassenen in 

combinatie met etoposide. 

Verkorte indicatie: NET, hooggradig, combi met etoposide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1444 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met pemetrexed voor de behandeling 

van chemotherapie-naïeve patiënten met inoperabel 

maligne mesothelioom van de pleura. 

Verkorte indicatie: Inoperabel maligne mesothelioom van de pleura, 1e 

lijn, combi met pemetrexed (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1456 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1457 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 1461 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met paclitaxel. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met paclitaxel 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1462 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met paclitaxel en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met paclitaxel en 

etoposide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CISPLATINE ACCORD INFVLST CONC 1MG/ML FLACON 100ML 

 

Zindex nummer: 15683362 

ATC Code: L01XA01 

Werkzame stof: CISPLATINE 

Registratienummer: 104068 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 140 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde 

testistumoren. 

Verkorte indicatie: Testis C, Adv of m, mono of combi (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 141 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde 

ovariumcarcinomen (in stadium III en IV). 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, stadium III en IV, mono of combi 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 142 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde 

blaascarcinomen. 
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Verkorte indicatie: BlaasCa, Adv of m, mono of combi (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 143 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde 

plaveiselcelcarcinomen van hoofd en hals. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, Adv of m, mono of combi (Volw. en 

Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 144 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreid (of gemetastaseerd) niet-

kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, mono of combi 

 

 

Indicatienummer: 145 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van (uitgebreid of gemetastaseerd) 

kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: SCLC, Adv of m, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 146 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere chemotherapeutica of 

radiotherapie voor de behandeling van cervix 

carcinomen. 

Verkorte indicatie: CervixC, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 169 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Osteosarcoom. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 217 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van maagcarcinoom. 

Verkorte indicatie: MaagCa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 727 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Centraal zenuwstelsel (CNS) metastasering van 

cisplatinum-gevoelige tumoren; Kiemceltumoren bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS tumor of GCT (Volw.) 
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Indicatienummer: 731 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cisplatin in combinatie met andere chemotherapie bij 

recidief chronische lymfatische leukemie (CLL) ter 

voorbereiding op allogene stamceltransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT bij recidief CLL, combi voorbereidende 

behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 979 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1072 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1073 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Baarmoedercarcinoom. 

Verkorte indicatie: UterusC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1074 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vaginacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VaginaC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1075 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1076 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij sommige speekselkliercarcinomen. 

Verkorte indicatie: SpeekselklierC (Volw.) 
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Indicatienummer: 1197 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabel of 

gemetastaseerd galwegcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: GalwegC, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1199 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gevorderd galblaascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GalblaasC, Adv (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1200 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kiemceltumor ovarium bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumGCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1201 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Mammacarcinoom (triple negative) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BC,triple negatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1217 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dysgerminoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dysgerminoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1371 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een maagcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met trastuzumab en 

fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: MaagCa, combi met trastuzumab en capecitabine of 

5-FU (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1375 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een hooggradige 

neuroendocriene tumor bij volwassenen in 

combinatie met etoposide. 

Verkorte indicatie: NET, hooggradig, combi met etoposide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1444 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met pemetrexed voor de behandeling 

van chemotherapie-naïeve patiënten met inoperabel 

maligne mesothelioom van de pleura. 

Verkorte indicatie: Inoperabel maligne mesothelioom van de pleura, 1e 

lijn, combi met pemetrexed (Volw.) 
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Indicatienummer: 1456 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1457 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1461 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met paclitaxel. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met paclitaxel 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1462 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met paclitaxel en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met paclitaxel en 

etoposide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CISPLATINE PCH INFVLST CONC 1MG/ML FLACON  10ML 

 

Zindex nummer: 15474305 

ATC Code: L01XA01 

Werkzame stof: CISPLATINE 

Registratienummer: 101430 

Fabrikant: PHARMACHEMIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 140 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde 
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testistumoren. 

Verkorte indicatie: Testis C, Adv of m, mono of combi (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 141 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde 

ovariumcarcinomen (in stadium III en IV). 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, stadium III en IV, mono of combi 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 142 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde 

blaascarcinomen. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, Adv of m, mono of combi (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 143 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde 

plaveiselcelcarcinomen van hoofd en hals. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, Adv of m, mono of combi (Volw. en 

Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 144 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreid (of gemetastaseerd) niet-

kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, mono of combi 

 

 

Indicatienummer: 145 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van (uitgebreid of gemetastaseerd) 

kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: SCLC, Adv of m, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 146 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere chemotherapeutica of 

radiotherapie voor de behandeling van cervix 

carcinomen. 

Verkorte indicatie: CervixC, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 169 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Osteosarcoom. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 217 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van maagcarcinoom. 

Verkorte indicatie: MaagCa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 727 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Centraal zenuwstelsel (CNS) metastasering van 

cisplatinum-gevoelige tumoren; Kiemceltumoren bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS tumor of GCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 731 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cisplatin in combinatie met andere chemotherapie bij 

recidief chronische lymfatische leukemie (CLL) ter 

voorbereiding op allogene stamceltransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT bij recidief CLL, combi voorbereidende 

behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 979 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1072 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1073 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Baarmoedercarcinoom. 

Verkorte indicatie: UterusC (Volw.) 
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Indicatienummer: 1074 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vaginacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VaginaC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1075 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1076 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij sommige speekselkliercarcinomen. 

Verkorte indicatie: SpeekselklierC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1197 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabel of 

gemetastaseerd galwegcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: GalwegC, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1199 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gevorderd galblaascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GalblaasC, Adv (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1200 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kiemceltumor ovarium bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumGCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1201 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Mammacarcinoom (triple negative) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BC,triple negatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1217 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dysgerminoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dysgerminoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1371 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een maagcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met trastuzumab en 

fluoropyrimidine. 
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Verkorte indicatie: MaagCa, combi met trastuzumab en capecitabine of 

5-FU (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1375 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een hooggradige 

neuroendocriene tumor bij volwassenen in 

combinatie met etoposide. 

Verkorte indicatie: NET, hooggradig, combi met etoposide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1444 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met pemetrexed voor de behandeling 

van chemotherapie-naïeve patiënten met inoperabel 

maligne mesothelioom van de pleura. 

Verkorte indicatie: Inoperabel maligne mesothelioom van de pleura, 1e 

lijn, combi met pemetrexed (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1456 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1457 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1461 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met paclitaxel. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met paclitaxel 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1462 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met paclitaxel en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met paclitaxel en 

etoposide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 
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Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CISPLATINE PCH INFVLST CONC 1MG/ML FLACON  50ML 

 

Zindex nummer: 15474313 

ATC Code: L01XA01 

Werkzame stof: CISPLATINE 

Registratienummer: 101430 

Fabrikant: PHARMACHEMIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 140 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde 

testistumoren. 

Verkorte indicatie: Testis C, Adv of m, mono of combi (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 141 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde 

ovariumcarcinomen (in stadium III en IV). 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, stadium III en IV, mono of combi 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 142 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde 

blaascarcinomen. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, Adv of m, mono of combi (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 143 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde 

plaveiselcelcarcinomen van hoofd en hals. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, Adv of m, mono of combi (Volw. en 

Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 144 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreid (of gemetastaseerd) niet-

kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, mono of combi 
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Indicatienummer: 145 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van (uitgebreid of gemetastaseerd) 

kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: SCLC, Adv of m, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 146 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere chemotherapeutica of 

radiotherapie voor de behandeling van cervix 

carcinomen. 

Verkorte indicatie: CervixC, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 169 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Osteosarcoom. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 217 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van maagcarcinoom. 

Verkorte indicatie: MaagCa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 727 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Centraal zenuwstelsel (CNS) metastasering van 

cisplatinum-gevoelige tumoren; Kiemceltumoren bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS tumor of GCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 731 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cisplatin in combinatie met andere chemotherapie bij 

recidief chronische lymfatische leukemie (CLL) ter 

voorbereiding op allogene stamceltransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT bij recidief CLL, combi voorbereidende 

behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 
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Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 979 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1072 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1073 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Baarmoedercarcinoom. 

Verkorte indicatie: UterusC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1074 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vaginacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VaginaC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1075 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1076 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij sommige speekselkliercarcinomen. 

Verkorte indicatie: SpeekselklierC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1197 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabel of 

gemetastaseerd galwegcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: GalwegC, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1199 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gevorderd galblaascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GalblaasC, Adv (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1200 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kiemceltumor ovarium bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumGCT (Volw.) 
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Indicatienummer: 1201 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Mammacarcinoom (triple negative) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BC,triple negatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1217 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dysgerminoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dysgerminoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1371 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een maagcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met trastuzumab en 

fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: MaagCa, combi met trastuzumab en capecitabine of 

5-FU (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1375 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een hooggradige 

neuroendocriene tumor bij volwassenen in 

combinatie met etoposide. 

Verkorte indicatie: NET, hooggradig, combi met etoposide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1444 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met pemetrexed voor de behandeling 

van chemotherapie-naïeve patiënten met inoperabel 

maligne mesothelioom van de pleura. 

Verkorte indicatie: Inoperabel maligne mesothelioom van de pleura, 1e 

lijn, combi met pemetrexed (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1456 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1457 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 1461 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met paclitaxel. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met paclitaxel 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1462 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met paclitaxel en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met paclitaxel en 

etoposide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CISPLATINE PCH INFVLST CONC 1MG/ML FLACON 100ML 

 

Zindex nummer: 15474321 

ATC Code: L01XA01 

Werkzame stof: CISPLATINE 

Registratienummer: 101430 

Fabrikant: PHARMACHEMIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 140 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde 

testistumoren. 

Verkorte indicatie: Testis C, Adv of m, mono of combi (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 141 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde 

ovariumcarcinomen (in stadium III en IV). 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, stadium III en IV, mono of combi 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 142 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde 

blaascarcinomen. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, Adv of m, mono of combi (Volw. en Kind 0-
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18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 143 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde 

plaveiselcelcarcinomen van hoofd en hals. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, Adv of m, mono of combi (Volw. en 

Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 144 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreid (of gemetastaseerd) niet-

kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, mono of combi 

 

 

Indicatienummer: 145 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van (uitgebreid of gemetastaseerd) 

kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: SCLC, Adv of m, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 146 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere chemotherapeutica of 

radiotherapie voor de behandeling van cervix 

carcinomen. 

Verkorte indicatie: CervixC, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 169 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Osteosarcoom. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 217 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van maagcarcinoom. 

Verkorte indicatie: MaagCa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 727 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Centraal zenuwstelsel (CNS) metastasering van 

cisplatinum-gevoelige tumoren; Kiemceltumoren bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS tumor of GCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 731 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cisplatin in combinatie met andere chemotherapie bij 

recidief chronische lymfatische leukemie (CLL) ter 

voorbereiding op allogene stamceltransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT bij recidief CLL, combi voorbereidende 

behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 979 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1072 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1073 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Baarmoedercarcinoom. 

Verkorte indicatie: UterusC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1074 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vaginacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VaginaC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1075 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1076 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij sommige speekselkliercarcinomen. 

Verkorte indicatie: SpeekselklierC (Volw.) 
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Indicatienummer: 1197 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabel of 

gemetastaseerd galwegcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: GalwegC, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1199 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gevorderd galblaascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GalblaasC, Adv (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1200 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kiemceltumor ovarium bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumGCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1201 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Mammacarcinoom (triple negative) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BC,triple negatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1217 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dysgerminoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dysgerminoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1371 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een maagcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met trastuzumab en 

fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: MaagCa, combi met trastuzumab en capecitabine of 

5-FU (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1375 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een hooggradige 

neuroendocriene tumor bij volwassenen in 

combinatie met etoposide. 

Verkorte indicatie: NET, hooggradig, combi met etoposide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1444 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met pemetrexed voor de behandeling 

van chemotherapie-naïeve patiënten met inoperabel 

maligne mesothelioom van de pleura. 

Verkorte indicatie: Inoperabel maligne mesothelioom van de pleura, 1e 

lijn, combi met pemetrexed (Volw.) 
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Indicatienummer: 1456 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1457 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1461 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met paclitaxel. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met paclitaxel 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1462 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met paclitaxel en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met paclitaxel en 

etoposide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CISPLATINE SANDOZ INFVLST CONC 1MG/ML FLACON  10ML 

 

Zindex nummer: 15624420 

ATC Code: L01XA01 

Werkzame stof: CISPLATINE 

Registratienummer: 24575 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 142 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde 

blaascarcinomen. 
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Verkorte indicatie: BlaasCa, Adv of m, mono of combi (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 146 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere chemotherapeutica of 

radiotherapie voor de behandeling van cervix 

carcinomen. 

Verkorte indicatie: CervixC, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 140 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde 

testistumoren. 

Verkorte indicatie: Testis C, Adv of m, mono of combi (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 141 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde 

ovariumcarcinomen (in stadium III en IV). 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, stadium III en IV, mono of combi 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 143 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde 

plaveiselcelcarcinomen van hoofd en hals. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, Adv of m, mono of combi (Volw. en 

Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 144 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreid (of gemetastaseerd) niet-

kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, mono of combi 

 

 

Indicatienummer: 145 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van (uitgebreid of gemetastaseerd) 

kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: SCLC, Adv of m, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 169 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Osteosarcoom. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 217 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van maagcarcinoom. 

Verkorte indicatie: MaagCa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 727 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Centraal zenuwstelsel (CNS) metastasering van 

cisplatinum-gevoelige tumoren; Kiemceltumoren bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS tumor of GCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 731 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cisplatin in combinatie met andere chemotherapie bij 

recidief chronische lymfatische leukemie (CLL) ter 

voorbereiding op allogene stamceltransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT bij recidief CLL, combi voorbereidende 

behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 979 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1072 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1073 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Baarmoedercarcinoom. 

Verkorte indicatie: UterusC (Volw.) 
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Indicatienummer: 1074 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vaginacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VaginaC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1075 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1076 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij sommige speekselkliercarcinomen. 

Verkorte indicatie: SpeekselklierC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1197 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabel of 

gemetastaseerd galwegcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: GalwegC, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1199 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gevorderd galblaascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GalblaasC, Adv (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1200 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kiemceltumor ovarium bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumGCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1201 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Mammacarcinoom (triple negative) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BC,triple negatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1217 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dysgerminoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dysgerminoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1371 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een maagcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met trastuzumab en 

fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: MaagCa, combi met trastuzumab en capecitabine of 
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5-FU (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1375 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een hooggradige 

neuroendocriene tumor bij volwassenen in 

combinatie met etoposide. 

Verkorte indicatie: NET, hooggradig, combi met etoposide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1444 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met pemetrexed voor de behandeling 

van chemotherapie-naïeve patiënten met inoperabel 

maligne mesothelioom van de pleura. 

Verkorte indicatie: Inoperabel maligne mesothelioom van de pleura, 1e 

lijn, combi met pemetrexed (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1456 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1457 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1461 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met paclitaxel. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met paclitaxel 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1462 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met paclitaxel en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met paclitaxel en 

etoposide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 523 van 4271 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CISPLATINE SANDOZ INFVLST CONC 1MG/ML FLACON  50ML 

 

Zindex nummer: 15412458 

ATC Code: L01XA01 

Werkzame stof: CISPLATINE 

Registratienummer: 24575 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 142 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde 

blaascarcinomen. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, Adv of m, mono of combi (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 146 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere chemotherapeutica of 

radiotherapie voor de behandeling van cervix 

carcinomen. 

Verkorte indicatie: CervixC, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 140 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde 

testistumoren. 

Verkorte indicatie: Testis C, Adv of m, mono of combi (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 141 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde 

ovariumcarcinomen (in stadium III en IV). 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, stadium III en IV, mono of combi 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 143 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde 

plaveiselcelcarcinomen van hoofd en hals. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, Adv of m, mono of combi (Volw. en 

Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 144 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreid (of gemetastaseerd) niet-

kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, mono of combi 

 

 

Indicatienummer: 145 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van (uitgebreid of gemetastaseerd) 

kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: SCLC, Adv of m, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 169 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Osteosarcoom. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 217 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van maagcarcinoom. 

Verkorte indicatie: MaagCa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 727 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Centraal zenuwstelsel (CNS) metastasering van 

cisplatinum-gevoelige tumoren; Kiemceltumoren bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS tumor of GCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 731 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cisplatin in combinatie met andere chemotherapie bij 

recidief chronische lymfatische leukemie (CLL) ter 

voorbereiding op allogene stamceltransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT bij recidief CLL, combi voorbereidende 

behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 979 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1072 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1073 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Baarmoedercarcinoom. 

Verkorte indicatie: UterusC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1074 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vaginacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VaginaC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1075 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1076 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij sommige speekselkliercarcinomen. 

Verkorte indicatie: SpeekselklierC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1197 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabel of 

gemetastaseerd galwegcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: GalwegC, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1199 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gevorderd galblaascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GalblaasC, Adv (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1200 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kiemceltumor ovarium bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumGCT (Volw.) 
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Indicatienummer: 1201 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Mammacarcinoom (triple negative) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BC,triple negatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1217 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dysgerminoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dysgerminoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1371 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een maagcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met trastuzumab en 

fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: MaagCa, combi met trastuzumab en capecitabine of 

5-FU (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1375 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een hooggradige 

neuroendocriene tumor bij volwassenen in 

combinatie met etoposide. 

Verkorte indicatie: NET, hooggradig, combi met etoposide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1444 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met pemetrexed voor de behandeling 

van chemotherapie-naïeve patiënten met inoperabel 

maligne mesothelioom van de pleura. 

Verkorte indicatie: Inoperabel maligne mesothelioom van de pleura, 1e 

lijn, combi met pemetrexed (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1456 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1457 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1461 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met paclitaxel. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met paclitaxel 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1462 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met paclitaxel en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met paclitaxel en 

etoposide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CISPLATINE SANDOZ INFVLST CONC 1MG/ML FLACON 100ML 

 

Zindex nummer: 15412466 

ATC Code: L01XA01 

Werkzame stof: CISPLATINE 

Registratienummer: 24575 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 142 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde 

blaascarcinomen. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, Adv of m, mono of combi (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 146 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere chemotherapeutica of 

radiotherapie voor de behandeling van cervix 

carcinomen. 

Verkorte indicatie: CervixC, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 140 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde 

testistumoren. 

Verkorte indicatie: Testis C, Adv of m, mono of combi (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 
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Indicatienummer: 141 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde 

ovariumcarcinomen (in stadium III en IV). 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, stadium III en IV, mono of combi 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 143 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde 

plaveiselcelcarcinomen van hoofd en hals. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, Adv of m, mono of combi (Volw. en 

Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 144 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreid (of gemetastaseerd) niet-

kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, mono of combi 

 

 

Indicatienummer: 145 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van (uitgebreid of gemetastaseerd) 

kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: SCLC, Adv of m, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 169 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Osteosarcoom. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 217 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van maagcarcinoom. 

Verkorte indicatie: MaagCa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 727 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Centraal zenuwstelsel (CNS) metastasering van 

cisplatinum-gevoelige tumoren; Kiemceltumoren bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS tumor of GCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 731 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Cisplatin in combinatie met andere chemotherapie bij 

recidief chronische lymfatische leukemie (CLL) ter 

voorbereiding op allogene stamceltransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT bij recidief CLL, combi voorbereidende 

behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 979 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1072 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1073 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Baarmoedercarcinoom. 

Verkorte indicatie: UterusC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1074 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vaginacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VaginaC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1075 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1076 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij sommige speekselkliercarcinomen. 

Verkorte indicatie: SpeekselklierC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1197 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabel of 

gemetastaseerd galwegcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: GalwegC, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1199 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gevorderd galblaascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GalblaasC, Adv (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1200 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kiemceltumor ovarium bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumGCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1201 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Mammacarcinoom (triple negative) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BC,triple negatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1217 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dysgerminoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dysgerminoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1371 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een maagcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met trastuzumab en 

fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: MaagCa, combi met trastuzumab en capecitabine of 

5-FU (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1375 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een hooggradige 

neuroendocriene tumor bij volwassenen in 

combinatie met etoposide. 

Verkorte indicatie: NET, hooggradig, combi met etoposide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1444 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met pemetrexed voor de behandeling 

van chemotherapie-naïeve patiënten met inoperabel 

maligne mesothelioom van de pleura. 

Verkorte indicatie: Inoperabel maligne mesothelioom van de pleura, 1e 

lijn, combi met pemetrexed (Volw.) 
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Indicatienummer: 1456 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1457 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1461 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met paclitaxel. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met paclitaxel 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1462 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met paclitaxel en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met paclitaxel en 

etoposide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CLOFARABINE MYLAN INFVLST CONC 1MG/ML FLACON 20ML 

 

Zindex nummer: 16730771 

ATC Code: L01BB06 

Werkzame stof: CLOFARABINE 

Registratienummer: 119524 

Fabrikant: MYLAN B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 147 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van acute lymfoblastische leukemie 

(ALL) bij pediatrische patiënten met een recidief of 

die refractair zijn na minimaal al met twee eerdere 

regimes te zijn behandeld en waarbij van geen van 
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de andere behandelopties mag worden verwacht dat 

deze in een blijvende reactie resulteert. De veiligheid 

en werkzaamheid is beoordeeld in onderzoek bij 

patiënten die bij de initiële diagnose = < 21 jaar oud 

waren. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent ALL, >= 3e lijn 

(Jongvolwassene en Kind 0-21 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 802 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende/refractaire acute myeloïde 

leukemie (AML). 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent AML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1077 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Conditionering voor stamceltransplantatie (SCT) bij 

Acute myeloide leukemie (AML) en Acute lymfatische 

leukemie (ALL) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: HSCT bij AML of ALL, voorbereidende behandeling 

(Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1202 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Langerhans Cel histocytose bij volwassenen en 

kinderen. 

Verkorte indicatie: LCH (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1295 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling bij volwassenen met acute lymfatische 

leukemie. 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CLUVOT INJPDR FLACON  250IE + SOLV  4ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16029879 

ATC Code: B02BD07 

Werkzame stof: FACTOR XIII 

Registratienummer: 113096 

Fabrikant: CSL BEHRING BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 584 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassen en pediatrische patiënten 
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voor profylactische behandeling van aangeboren 

FXIII-deficiëntie. 

Verkorte indicatie: Aangeboren FXIII tekort, profylaxe (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 585 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassen en pediatrische patiënten 

voor perioperatieve behandeling van chirurgische 

bloeding bij een aangeboren FXIII-deficiëntie. 

Verkorte indicatie: Aangeboren FXIII tekort, perioperatief (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 943 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stollingsfactor XIII deficiëntie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Factor XIII tekort (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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CLUVOT INJPDR FLACON 1250IE + SOLV 20ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16029887 

ATC Code: B02BD07 

Werkzame stof: FACTOR XIII 

Registratienummer: 113097 

Fabrikant: CSL BEHRING BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 584 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassen en pediatrische patiënten 

voor profylactische behandeling van aangeboren 

FXIII-deficiëntie. 

Verkorte indicatie: Aangeboren FXIII tekort, profylaxe (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 585 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassen en pediatrische patiënten 

voor perioperatieve behandeling van chirurgische 

bloeding bij een aangeboren FXIII-deficiëntie. 

Verkorte indicatie: Aangeboren FXIII tekort, perioperatief (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 943 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stollingsfactor XIII deficiëntie bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Factor XIII tekort (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

COFACT INJPDR FLAC CA 250IE +SV 10ML+TOEBEH 

 

Zindex nummer: 14167735 

ATC Code: B02BD01 

Werkzame stof: PROTROMBINECOMPLEX 

Registratienummer: 17060 

Fabrikant: Sanquin Plasma Products B.V. 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 613 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van bloedingen en peri-operatieve 

profylaxe bij een verworven tekort van menselijke 

stollingsfactoren van het protrombinecomplex, zoals 

veroorzaakt door een behandeling met vitamine K-

antagonisten of in geval van overdosering met 

vitamine K-antagonisten waarbij een snel herstel van 

het tekort vereist is. 

Verkorte indicatie: Verworven tekort van stollingsfactoren van het 

protrombinecomplex (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 614 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van bloedingen en peri-operatieve 

profylaxe bij erfelijk tekort van vitamine K-

afhankelijke stollingsfactoren II en X wanneer geen 

enkel gezuiverd specifiek stollingsfactorconcentraat 

beschikbaar is. 

Verkorte indicatie: Erfelijk tekort van vitamine K afhankelijke 

stollingsfactoren (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 577 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en perioperatieve profylaxe van 

bloedingen bij verworven deficiëntie van de 

stollingsfactoren van het protrombinecomplex, zoals 

bij deficiëntie ten gevolge van een behandeling met 

vitamine-K-antagonisten, of in het geval van een 

overdosis van vitamine-K-antagonisten waarbij snelle 

correctie van de deficiëntie vereist is. 
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Verkorte indicatie: Bloedingen bij verworven tekort stollingsfactoren van 

het protrombinecomplex, behandeling en profylaxe 

(Volw. en Kind) 

 

 

Indicatienummer: 578 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en perioperatieve profylaxe van 

bloedingen in geval van een aangeboren deficiëntie 

van één der vitamine K-afhankelijke stollingsfactoren 

als er geen gezuiverde, specifieke producten met 

stollingsfactoren beschikbaar zijn. 

Verkorte indicatie: Bloedingen bij aangeboren tekort vitamine K-

afhankelijke stollingsfactoren, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

COFACT INJPDR FLAC CA 500IE +SV 20ML+TOEBEH 
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Zindex nummer: 14167743 

ATC Code: B02BD01 

Werkzame stof: PROTROMBINECOMPLEX 

Registratienummer: 17060 

Fabrikant: Sanquin Plasma Products B.V. 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 613 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van bloedingen en peri-operatieve 

profylaxe bij een verworven tekort van menselijke 

stollingsfactoren van het protrombinecomplex, zoals 

veroorzaakt door een behandeling met vitamine K-

antagonisten of in geval van overdosering met 

vitamine K-antagonisten waarbij een snel herstel van 

het tekort vereist is. 

Verkorte indicatie: Verworven tekort van stollingsfactoren van het 

protrombinecomplex (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 614 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van bloedingen en peri-operatieve 

profylaxe bij erfelijk tekort van vitamine K-

afhankelijke stollingsfactoren II en X wanneer geen 

enkel gezuiverd specifiek stollingsfactorconcentraat 

beschikbaar is. 

Verkorte indicatie: Erfelijk tekort van vitamine K afhankelijke 

stollingsfactoren (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 577 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en perioperatieve profylaxe van 

bloedingen bij verworven deficiëntie van de 

stollingsfactoren van het protrombinecomplex, zoals 

bij deficiëntie ten gevolge van een behandeling met 

vitamine-K-antagonisten, of in het geval van een 

overdosis van vitamine-K-antagonisten waarbij snelle 

correctie van de deficiëntie vereist is. 

Verkorte indicatie: Bloedingen bij verworven tekort stollingsfactoren van 

het protrombinecomplex, behandeling en profylaxe 

(Volw. en Kind) 

 

 

Indicatienummer: 578 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en perioperatieve profylaxe van 

bloedingen in geval van een aangeboren deficiëntie 

van één der vitamine K-afhankelijke stollingsfactoren 

als er geen gezuiverde, specifieke producten met 

stollingsfactoren beschikbaar zijn. 

Verkorte indicatie: Bloedingen bij aangeboren tekort vitamine K-

afhankelijke stollingsfactoren, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind) 

 

 

Indicatienummer: 933 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

COSENTYX INJVLST 150MG/ML PEN 1ML 

 

Zindex nummer: 16095324 

ATC Code: L04AC10 

Werkzame stof: SECUKINUMAB 

Registratienummer: EU/1/14/980/005 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 474 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis 

bij volwassenen die in aanmerking komen voor 

systemische therapie. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 475 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Alleen of in combinatie met methotrexaat (MTX) voor 
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de behandeling van actieve arthritis psoriatica bij 

volwassen patiënten die een inadequate respons 

vertoonden op eerdere behandeling met ‘disease-

modifying antirheumatic drugs’ (DMARD’s). 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 476 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve spondylitis 

ankylopoetica bij volwassenen bij wie de respons op 

conventionele behandeling inadequaat was. 

Verkorte indicatie: SpA (afwijkend X-bekken) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

COSENTYX INJVLST 150MG/ML PEN 1ML 

 

Zindex nummer: 16581644 

ATC Code: L04AC10 

Werkzame stof: SECUKINUMAB 

Registratienummer: EU/1/14/980/005 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 474 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis 

bij volwassenen die in aanmerking komen voor 

systemische therapie. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 475 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Alleen of in combinatie met methotrexaat (MTX) voor 

de behandeling van actieve arthritis psoriatica bij 

volwassen patiënten die een inadequate respons 

vertoonden op eerdere behandeling met ‘disease-

modifying antirheumatic drugs’ (DMARD’s). 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 476 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve spondylitis 

ankylopoetica bij volwassenen bij wie de respons op 

conventionele behandeling inadequaat was. 

Verkorte indicatie: SpA (afwijkend X-bekken) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 540 van 4271 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

COSENTYX INJVLST 150MG/ML PEN 1ML 

 

Zindex nummer: 16606787 

ATC Code: L04AC10 

Werkzame stof: SECUKINUMAB 

Registratienummer: EU/1/14/980/005 

Fabrikant: BMODESTO B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 474 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis 

bij volwassenen die in aanmerking komen voor 

systemische therapie. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 475 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Alleen of in combinatie met methotrexaat (MTX) voor 

de behandeling van actieve arthritis psoriatica bij 

volwassen patiënten die een inadequate respons 

vertoonden op eerdere behandeling met ‘disease-

modifying antirheumatic drugs’ (DMARD’s). 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 476 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve spondylitis 

ankylopoetica bij volwassenen bij wie de respons op 

conventionele behandeling inadequaat was. 

Verkorte indicatie: SpA (afwijkend X-bekken) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

COSENTYX INJVLST 150MG/ML WWSP 1ML 

 

Zindex nummer: 16095332 

ATC Code: L04AC10 

Werkzame stof: SECUKINUMAB 

Registratienummer: EU/1/14/980/003 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 474 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis 

bij volwassenen die in aanmerking komen voor 

systemische therapie. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 475 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Alleen of in combinatie met methotrexaat (MTX) voor 

de behandeling van actieve arthritis psoriatica bij 

volwassen patiënten die een inadequate respons 

vertoonden op eerdere behandeling met ‘disease-

modifying antirheumatic drugs’ (DMARD’s). 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 476 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve spondylitis 

ankylopoetica bij volwassenen bij wie de respons op 

conventionele behandeling inadequaat was. 

Verkorte indicatie: SpA (afwijkend X-bekken) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

COTELLIC TABLET FILMOMHULD 20MG 

 

Zindex nummer: 16220870 

ATC Code: L01XE38 

Werkzame stof: COBIMETINIB 

Registratienummer: EU/1/15/1048/001 

Fabrikant: ROCHE NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 148 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met vemurafenib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met een inoperabel of 

gematastaseerd melanoom met een BRAF V600-

mutatie. 

Verkorte indicatie: melanoom, inoperabel of m, BRAF V600+, combi met 

vemurafenib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CRESEMBA CAPSULE 100MG 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 542 van 4271 

Zindex nummer: 16272714 

ATC Code: J02AC05 

Werkzame stof: ISAVUCONAZOL 

Registratienummer: EU/1/15/1036/002 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1319 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen voor de behandeling 

van  invasieve aspergillose. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1320 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen voor de behandeling 

van mucormycose bij patiënten voor wie amfotericine 

B niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: Mucormycose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CRESEMBA INFUSIEPOEDER FLACON 200MG 

 

Zindex nummer: 16272706 

ATC Code: J02AC05 

Werkzame stof: ISAVUCONAZOL 

Registratienummer: EU/1/15/1036/001 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1319 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen voor de behandeling 

van  invasieve aspergillose. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1320 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen voor de behandeling 

van mucormycose bij patiënten voor wie amfotericine 

B niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: Mucormycose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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CRYSVITA INJVLST 10MG/ML FLACON 1ML 

 

Zindex nummer: 16625994 

ATC Code: M05BX05 

Werkzame stof: BUROSUMAB 

Registratienummer: EU/1/17/1262/001 

Fabrikant: KYOWA KIRIN PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1610 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van X-gebonden hypofosfatemie 

(XLH) met radiografisch bewijs van botziekte bij 

kinderen in de leeftijd van 1 jaar en ouder en 

adolescenten met een groeiend skelet. 

Verkorte indicatie: X-gebonden hypofosfatemie (Volw. en Kind 1-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CRYSVITA INJVLST 20MG/ML FLACON 1ML 

 

Zindex nummer: 16644557 

ATC Code: M05BX05 

Werkzame stof: BUROSUMAB 

Registratienummer: EU/1/17/1262/002 

Fabrikant: KYOWA KIRIN PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1610 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van X-gebonden hypofosfatemie 

(XLH) met radiografisch bewijs van botziekte bij 

kinderen in de leeftijd van 1 jaar en ouder en 

adolescenten met een groeiend skelet. 

Verkorte indicatie: X-gebonden hypofosfatemie (Volw. en Kind 1-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CRYSVITA INJVLST 30MG/ML FLACON 1ML 

 

Zindex nummer: 16644565 

ATC Code: M05BX05 

Werkzame stof: BUROSUMAB 

Registratienummer: EU/1/17/1262/003 
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Fabrikant: KYOWA KIRIN PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1610 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van X-gebonden hypofosfatemie 

(XLH) met radiografisch bewijs van botziekte bij 

kinderen in de leeftijd van 1 jaar en ouder en 

adolescenten met een groeiend skelet. 

Verkorte indicatie: X-gebonden hypofosfatemie (Volw. en Kind 1-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CYCLOFOSFAMIDE SANDOZ INJECTIEPOEDER FLACON  500MG 

 

Zindex nummer: 16073770 

ATC Code: L01AA01 

Werkzame stof: CYCLOFOSFAMIDE 

Registratienummer: 114049 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 164 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: (Levensbedreigende) auto-immuunziekten zoals 

lupus erythematodes als systeemziekte, auto-

immuunhemolytische anemie, ziekte van 

Goodpasture en Wegener. 

Verkorte indicatie: Auto-immuunziekte (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1086 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als voorbereiding op beenmergtransplantatie, bij 

acute lymfoblastische leukemie, chronische myeloïde 

leukemie en acute myeloïde leukemie. 

Verkorte indicatie: HSCT bij ALL, CML of AML, combi voorbereidende 

behandeling (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1092 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Adjuvantbehandeling bij kleincellig 

bronchuscarcinoom in combinatie met andere 

chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: SCLC, combi adjuvant (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 156 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Chronische lymfatische leukemie. 
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Verkorte indicatie: CLL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 158 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Acute lymfatische leukemie (ALL) (als onderdeel van 

consolidatietherapie. Bij de subtypes rijpe B-ALLen T-

ALL kan cyclofosfamide ook bij de remissie-

inductiebehandeling worden toegepast). 

Verkorte indicatie: ALL, consolidatie of remissie-inductie (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 159 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als voorbereiding op beenmergtransplantatie, bij de 

behandeling van acutelymfatische leukemie, 

chronische myeloïde leukemie en acute myeloïde 

leukemie in combinatie met totale lichaamsbestraling 

of busulfan. 

Verkorte indicatie: HSCT bij ALL, CML of AML, combi voorbereidende 

behandeling (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 160 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Ziekte van Hodgkin, non-Hodgkin-lymfoom en 

multipel myeloom (in combinatie met andere 

chemotherapeutica). 

Verkorte indicatie: HL, NHL of MM, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 163 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Inductie- en consolidatietherapie van gevorderd of 

gemetastaseerd neuroblastoom, in combinatie met 

andere chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, Adv of m, combi (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 165 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Levensbedreigende auto-immuunziekten: ernstige 

progressieve vormen van lupus nefritis en Wegener-

granulomatose. 

Verkorte indicatie: Auto-immuunziekte, levensbedreigend (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1087 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gemetastaseerd ovariumcarcinoom in combinatie 

met andere chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1088 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Gemetastaseerd mammacarcinoom in combinatie 

met andere chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: BC, m, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1089 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Kleincellig bronchuscarcinoom in combinatie met 

andere chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: SCLC, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1090 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Ewing-sarcoom in combinatie met andere 

chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: EwingSRC, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1091 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Adjuvantbehandeling bij mammacarcinoom in 

combinatie met andere chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: BC, combi adjuvant (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 643 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Alle vormen van centraalzenuwstelsel (CNS) 

inflammatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS inflammatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 654 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis, eveneens andere 

antistofgemedieerde autoimmuun encefalitiden (maar 

niet exclusief AMPAR, GABABR, DPPX) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis of antistofgemedieerde auto-

immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 706 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd ovariumcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (volw.) 

 

 

Indicatienummer: 737 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryoglobulinaemie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cryoglobulinaemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 753 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige neurologische autoimmuunaandoeningen 

(o.a. multipele sclerose (MS), neuro systemische 

lupus erythematosus (SLE), vasculitis, 

granulomatose) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurologische auto-immuun ziekten (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 763 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Frequente relapsing/steroid resistent nefrotisch 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 792 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inductiebehandeling bij nefrotisch syndroom in 

combinatie met (hoog risico op) nierfunctieverlies bij 

primaire membraneuze glomerulopathie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, primaire membraneuze 

glomerulopathie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 819 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hemapoeitische stamceltransplatatie 

(HSCT) met reduced intensity. 

Verkorte indicatie: HSCT, reduced intensity (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1037 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen:vasculitiden waaronder Systemische Lupus 

Erythematosus (SLE), ziekte van Wegener. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1064 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: HLH (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1078 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Minimal change nefrotisch syndroom. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, minimal change (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1079 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Toxische epidermale necrolyse. 

Verkorte indicatie: Toxische epidermale necrolyse (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1080 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Steven Johnson syndroom. 

Verkorte indicatie: Steven Johnson syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1081 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: Ewing Sarcoom tevens in palliatieve 

trajecten. 

Verkorte indicatie: EwingSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1083 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immunologische aandoeningen die behandeld 

worden door een immunoloog. 

Verkorte indicatie: Auto-immuunziekte (Immunologie) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1084 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Glomerulonefritis zoals de ziekte van Wegener. 

Verkorte indicatie: Glomerulonefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1204 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1298 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: (non)rhabdomyosarcoom tevens in 

palliatieve trajecten. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1299 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: neuroblastoom tevens in palliatieve 

trajecten. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1300 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: weke delen sarcoom tevens in 

palliatieve trajecten. 

Verkorte indicatie: STSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1304 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente retinale vasculitis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente retinale vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1305 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente scleritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente scleritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1307 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige vormen van myasthenia gravis waarbij 

immuunsuppressieve behandeling met prednison in 

combinatie met andere immuunsuppressieve 

medicatie heeft gefaald bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1362 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voorbereiding op HSCT bij volwassenen (alle 

indicaties). 

Verkorte indicatie: HSCT, voorbereidende behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1382 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van kiemceltumoren bij 
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volwassenen in combinatie met vincristine. 

Verkorte indicatie: GCT, combi met vincristine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1425 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met rituximab, bortezomib, 

doxorubicine en prednison voor de behandeling van 

volwassen patiënten met niet eerder behandeld 

mantelcellymfoom die niet in aanmerking komen 

voor een hematopoëtische stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: MCL, 1e lijn, niet in aanmerking voor HSCT, combi 

met rituximab, bortezomib, doxorubicine en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1514 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Samen met doxorubicine voor de 

eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

mammacarcinoom bij volwassenen vrouwen. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met doxorubicine (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 1618 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neoadjuvante behandeling bij mammacarcinoom in 

combinatie met andere chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: BC, combi neoadjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CYCLOFOSFAMIDE SANDOZ INJECTIEPOEDER FLACON 1000MG 

 

Zindex nummer: 16073789 

ATC Code: L01AA01 

Werkzame stof: CYCLOFOSFAMIDE 

Registratienummer: 114050 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 164 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: (Levensbedreigende) auto-immuunziekten zoals 

lupus erythematodes als systeemziekte, auto-

immuunhemolytische anemie, ziekte van 

Goodpasture en Wegener. 

Verkorte indicatie: Auto-immuunziekte (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1086 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: Als voorbereiding op beenmergtransplantatie, bij 

acute lymfoblastische leukemie, chronische myeloïde 

leukemie en acute myeloïde leukemie. 

Verkorte indicatie: HSCT bij ALL, CML of AML, combi voorbereidende 

behandeling (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1092 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Adjuvantbehandeling bij kleincellig 

bronchuscarcinoom in combinatie met andere 

chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: SCLC, combi adjuvant (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 156 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Chronische lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: CLL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 158 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Acute lymfatische leukemie (ALL) (als onderdeel van 

consolidatietherapie. Bij de subtypes rijpe B-ALLen T-

ALL kan cyclofosfamide ook bij de remissie-

inductiebehandeling worden toegepast). 

Verkorte indicatie: ALL, consolidatie of remissie-inductie (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 159 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als voorbereiding op beenmergtransplantatie, bij de 

behandeling van acutelymfatische leukemie, 

chronische myeloïde leukemie en acute myeloïde 

leukemie in combinatie met totale lichaamsbestraling 

of busulfan. 

Verkorte indicatie: HSCT bij ALL, CML of AML, combi voorbereidende 

behandeling (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 160 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Ziekte van Hodgkin, non-Hodgkin-lymfoom en 

multipel myeloom (in combinatie met andere 

chemotherapeutica). 

Verkorte indicatie: HL, NHL of MM, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 163 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Inductie- en consolidatietherapie van gevorderd of 

gemetastaseerd neuroblastoom, in combinatie met 

andere chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, Adv of m, combi (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 165 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Levensbedreigende auto-immuunziekten: ernstige 

progressieve vormen van lupus nefritis en Wegener-

granulomatose. 

Verkorte indicatie: Auto-immuunziekte, levensbedreigend (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1087 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gemetastaseerd ovariumcarcinoom in combinatie 

met andere chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1088 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gemetastaseerd mammacarcinoom in combinatie 

met andere chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: BC, m, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1089 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Kleincellig bronchuscarcinoom in combinatie met 

andere chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: SCLC, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1090 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Ewing-sarcoom in combinatie met andere 

chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: EwingSRC, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1091 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Adjuvantbehandeling bij mammacarcinoom in 

combinatie met andere chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: BC, combi adjuvant (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 643 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Alle vormen van centraalzenuwstelsel (CNS) 

inflammatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS inflammatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 654 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis, eveneens andere 

antistofgemedieerde autoimmuun encefalitiden (maar 

niet exclusief AMPAR, GABABR, DPPX) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis of antistofgemedieerde auto-
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immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 706 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd ovariumcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (volw.) 

 

 

Indicatienummer: 737 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryoglobulinaemie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cryoglobulinaemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 753 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige neurologische autoimmuunaandoeningen 

(o.a. multipele sclerose (MS), neuro systemische 

lupus erythematosus (SLE), vasculitis, 

granulomatose) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurologische auto-immuun ziekten (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 763 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Frequente relapsing/steroid resistent nefrotisch 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 792 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inductiebehandeling bij nefrotisch syndroom in 

combinatie met (hoog risico op) nierfunctieverlies bij 

primaire membraneuze glomerulopathie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, primaire membraneuze 

glomerulopathie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 819 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Kinderen: Hemapoeitische stamceltransplatatie 

(HSCT) met reduced intensity. 

Verkorte indicatie: HSCT, reduced intensity (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1037 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen:vasculitiden waaronder Systemische Lupus 

Erythematosus (SLE), ziekte van Wegener. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1064 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: HLH (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1078 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Minimal change nefrotisch syndroom. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, minimal change (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1079 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Toxische epidermale necrolyse. 

Verkorte indicatie: Toxische epidermale necrolyse (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1080 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Steven Johnson syndroom. 

Verkorte indicatie: Steven Johnson syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1081 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: Ewing Sarcoom tevens in palliatieve 

trajecten. 

Verkorte indicatie: EwingSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1083 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Auto-immunologische aandoeningen die behandeld 

worden door een immunoloog. 

Verkorte indicatie: Auto-immuunziekte (Immunologie) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1084 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Glomerulonefritis zoals de ziekte van Wegener. 

Verkorte indicatie: Glomerulonefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1204 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1298 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: (non)rhabdomyosarcoom tevens in 

palliatieve trajecten. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1299 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: neuroblastoom tevens in palliatieve 

trajecten. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1300 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: weke delen sarcoom tevens in 

palliatieve trajecten. 

Verkorte indicatie: STSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1304 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente retinale vasculitis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente retinale vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1305 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente scleritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente scleritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1307 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige vormen van myasthenia gravis waarbij 

immuunsuppressieve behandeling met prednison in 

combinatie met andere immuunsuppressieve 

medicatie heeft gefaald bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1362 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voorbereiding op HSCT bij volwassenen (alle 

indicaties). 

Verkorte indicatie: HSCT, voorbereidende behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1382 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van kiemceltumoren bij 

volwassenen in combinatie met vincristine. 

Verkorte indicatie: GCT, combi met vincristine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1425 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met rituximab, bortezomib, 

doxorubicine en prednison voor de behandeling van 

volwassen patiënten met niet eerder behandeld 

mantelcellymfoom die niet in aanmerking komen 

voor een hematopoëtische stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: MCL, 1e lijn, niet in aanmerking voor HSCT, combi 

met rituximab, bortezomib, doxorubicine en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1514 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Samen met doxorubicine voor de 

eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

mammacarcinoom bij volwassenen vrouwen. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met doxorubicine (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 1618 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neoadjuvante behandeling bij mammacarcinoom in 

combinatie met andere chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: BC, combi neoadjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CYCLOFOSFAMIDE SANDOZ INJECTIEPOEDER FLACON 2000MG 
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Zindex nummer: 16073797 

ATC Code: L01AA01 

Werkzame stof: CYCLOFOSFAMIDE 

Registratienummer: 114051 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 164 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: (Levensbedreigende) auto-immuunziekten zoals 

lupus erythematodes als systeemziekte, auto-

immuunhemolytische anemie, ziekte van 

Goodpasture en Wegener. 

Verkorte indicatie: Auto-immuunziekte (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1086 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als voorbereiding op beenmergtransplantatie, bij 

acute lymfoblastische leukemie, chronische myeloïde 

leukemie en acute myeloïde leukemie. 

Verkorte indicatie: HSCT bij ALL, CML of AML, combi voorbereidende 

behandeling (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1092 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Adjuvantbehandeling bij kleincellig 

bronchuscarcinoom in combinatie met andere 

chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: SCLC, combi adjuvant (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 156 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Chronische lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: CLL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 158 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Acute lymfatische leukemie (ALL) (als onderdeel van 

consolidatietherapie. Bij de subtypes rijpe B-ALLen T-

ALL kan cyclofosfamide ook bij de remissie-

inductiebehandeling worden toegepast). 

Verkorte indicatie: ALL, consolidatie of remissie-inductie (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 159 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als voorbereiding op beenmergtransplantatie, bij de 

behandeling van acutelymfatische leukemie, 

chronische myeloïde leukemie en acute myeloïde 

leukemie in combinatie met totale lichaamsbestraling 

of busulfan. 

Verkorte indicatie: HSCT bij ALL, CML of AML, combi voorbereidende 

behandeling (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 160 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Ziekte van Hodgkin, non-Hodgkin-lymfoom en 

multipel myeloom (in combinatie met andere 

chemotherapeutica). 

Verkorte indicatie: HL, NHL of MM, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 163 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Inductie- en consolidatietherapie van gevorderd of 

gemetastaseerd neuroblastoom, in combinatie met 

andere chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, Adv of m, combi (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 165 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Levensbedreigende auto-immuunziekten: ernstige 

progressieve vormen van lupus nefritis en Wegener-

granulomatose. 

Verkorte indicatie: Auto-immuunziekte, levensbedreigend (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1087 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gemetastaseerd ovariumcarcinoom in combinatie 

met andere chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1088 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gemetastaseerd mammacarcinoom in combinatie 

met andere chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: BC, m, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1089 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Kleincellig bronchuscarcinoom in combinatie met 

andere chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: SCLC, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1090 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Ewing-sarcoom in combinatie met andere 

chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: EwingSRC, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1091 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Adjuvantbehandeling bij mammacarcinoom in 
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combinatie met andere chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: BC, combi adjuvant (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 643 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Alle vormen van centraalzenuwstelsel (CNS) 

inflammatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS inflammatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 654 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis, eveneens andere 

antistofgemedieerde autoimmuun encefalitiden (maar 

niet exclusief AMPAR, GABABR, DPPX) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis of antistofgemedieerde auto-

immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 706 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd ovariumcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (volw.) 

 

 

Indicatienummer: 737 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryoglobulinaemie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cryoglobulinaemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 753 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige neurologische autoimmuunaandoeningen 

(o.a. multipele sclerose (MS), neuro systemische 

lupus erythematosus (SLE), vasculitis, 

granulomatose) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurologische auto-immuun ziekten (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 763 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Frequente relapsing/steroid resistent nefrotisch 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 792 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inductiebehandeling bij nefrotisch syndroom in 

combinatie met (hoog risico op) nierfunctieverlies bij 

primaire membraneuze glomerulopathie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, primaire membraneuze 

glomerulopathie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 819 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hemapoeitische stamceltransplatatie 

(HSCT) met reduced intensity. 

Verkorte indicatie: HSCT, reduced intensity (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1037 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen:vasculitiden waaronder Systemische Lupus 

Erythematosus (SLE), ziekte van Wegener. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1064 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: HLH (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1078 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Minimal change nefrotisch syndroom. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, minimal change (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1079 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Toxische epidermale necrolyse. 

Verkorte indicatie: Toxische epidermale necrolyse (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1080 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Steven Johnson syndroom. 
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Verkorte indicatie: Steven Johnson syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1081 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: Ewing Sarcoom tevens in palliatieve 

trajecten. 

Verkorte indicatie: EwingSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1083 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immunologische aandoeningen die behandeld 

worden door een immunoloog. 

Verkorte indicatie: Auto-immuunziekte (Immunologie) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1084 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Glomerulonefritis zoals de ziekte van Wegener. 

Verkorte indicatie: Glomerulonefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1204 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1298 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: (non)rhabdomyosarcoom tevens in 

palliatieve trajecten. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1299 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: neuroblastoom tevens in palliatieve 

trajecten. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1300 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: weke delen sarcoom tevens in 
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palliatieve trajecten. 

Verkorte indicatie: STSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1304 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente retinale vasculitis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente retinale vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1305 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente scleritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente scleritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1307 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige vormen van myasthenia gravis waarbij 

immuunsuppressieve behandeling met prednison in 

combinatie met andere immuunsuppressieve 

medicatie heeft gefaald bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1362 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voorbereiding op HSCT bij volwassenen (alle 

indicaties). 

Verkorte indicatie: HSCT, voorbereidende behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1382 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van kiemceltumoren bij 

volwassenen in combinatie met vincristine. 

Verkorte indicatie: GCT, combi met vincristine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1425 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met rituximab, bortezomib, 

doxorubicine en prednison voor de behandeling van 

volwassen patiënten met niet eerder behandeld 

mantelcellymfoom die niet in aanmerking komen 

voor een hematopoëtische stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: MCL, 1e lijn, niet in aanmerking voor HSCT, combi 

met rituximab, bortezomib, doxorubicine en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1514 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Samen met doxorubicine voor de 

eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

mammacarcinoom bij volwassenen vrouwen. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met doxorubicine (Volw. Vrouw) 
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Indicatienummer: 1618 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neoadjuvante behandeling bij mammacarcinoom in 

combinatie met andere chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: BC, combi neoadjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CYRAMZA INFVLST CONC 10MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 16065336 

ATC Code: L01XC21 

Werkzame stof: RAMUCIRUMAB 

Registratienummer: EU/1/14/957/001 

Fabrikant: ELI LILLY NEDERLAND 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 455 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

volwassen patiënten met gevorderde maagkanker of 

adenocarcinoom van gastro-oesofageale overgang 

met progressie van de ziekte na eerdere 

chemotherapie met platina en een fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofagaele overgang, 

Adv, >= 2e lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 456 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gevorderde maagkanker of 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, met progressie van de ziekte na eerdere 

chemotherapie met platina of een fluoropyrimidine, 

voor wie behandeling met paclitaxel niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofagaele overgang, 

Adv, >= 2e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 457 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met FOLFIRI (irinotecan, folinezuur en 

5-fluoro-uracil) voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC), die progressie van de ziekte hebben bij of 

na behandeling met bevacizumab, oxaliplatine en een 

fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met FOLFIRI (Volw.) 
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Indicatienummer: 458 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met docetaxel voor de behandeling van 

volwassen patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker met 

progressie van de ziekte na chemotherapie 

gebaseerd op platina. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn, combi met docetaxel 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1464 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

paclitaxel. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 2de lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CYRAMZA INFVLST CONC 10MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 16233646 

ATC Code: L01XC21 

Werkzame stof: RAMUCIRUMAB 

Registratienummer: EU/1/14/957/001 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 455 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

volwassen patiënten met gevorderde maagkanker of 

adenocarcinoom van gastro-oesofageale overgang 

met progressie van de ziekte na eerdere 

chemotherapie met platina en een fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofagaele overgang, 

Adv, >= 2e lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 456 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gevorderde maagkanker of 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, met progressie van de ziekte na eerdere 

chemotherapie met platina of een fluoropyrimidine, 

voor wie behandeling met paclitaxel niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofagaele overgang, 

Adv, >= 2e lijn, mono (Volw.) 
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Indicatienummer: 457 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met FOLFIRI (irinotecan, folinezuur en 

5-fluoro-uracil) voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC), die progressie van de ziekte hebben bij of 

na behandeling met bevacizumab, oxaliplatine en een 

fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met FOLFIRI (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 458 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met docetaxel voor de behandeling van 

volwassen patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker met 

progressie van de ziekte na chemotherapie 

gebaseerd op platina. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn, combi met docetaxel 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1464 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

paclitaxel. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 2de lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CYRAMZA INFVLST CONC 10MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 16263006 

ATC Code: L01XC21 

Werkzame stof: RAMUCIRUMAB 

Registratienummer: EU/1/14/957/001 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 455 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

volwassen patiënten met gevorderde maagkanker of 

adenocarcinoom van gastro-oesofageale overgang 

met progressie van de ziekte na eerdere 

chemotherapie met platina en een fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofagaele overgang, 

Adv, >= 2e lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 
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Indicatienummer: 456 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gevorderde maagkanker of 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, met progressie van de ziekte na eerdere 

chemotherapie met platina of een fluoropyrimidine, 

voor wie behandeling met paclitaxel niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofagaele overgang, 

Adv, >= 2e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 457 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met FOLFIRI (irinotecan, folinezuur en 

5-fluoro-uracil) voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC), die progressie van de ziekte hebben bij of 

na behandeling met bevacizumab, oxaliplatine en een 

fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met FOLFIRI (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 458 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met docetaxel voor de behandeling van 

volwassen patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker met 

progressie van de ziekte na chemotherapie 

gebaseerd op platina. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn, combi met docetaxel 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1464 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

paclitaxel. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 2de lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CYRAMZA INFVLST CONC 10MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 16263235 

ATC Code: L01XC21 

Werkzame stof: RAMUCIRUMAB 

Registratienummer: EU/1/14/957/001 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 455 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

volwassen patiënten met gevorderde maagkanker of 

adenocarcinoom van gastro-oesofageale overgang 

met progressie van de ziekte na eerdere 

chemotherapie met platina en een fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofagaele overgang, 

Adv, >= 2e lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 456 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gevorderde maagkanker of 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, met progressie van de ziekte na eerdere 

chemotherapie met platina of een fluoropyrimidine, 

voor wie behandeling met paclitaxel niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofagaele overgang, 

Adv, >= 2e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 457 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met FOLFIRI (irinotecan, folinezuur en 

5-fluoro-uracil) voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC), die progressie van de ziekte hebben bij of 

na behandeling met bevacizumab, oxaliplatine en een 

fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met FOLFIRI (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 458 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met docetaxel voor de behandeling van 

volwassen patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker met 

progressie van de ziekte na chemotherapie 

gebaseerd op platina. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn, combi met docetaxel 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1464 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

paclitaxel. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 2de lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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CYRAMZA INFVLST CONC 10MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 16279999 

ATC Code: L01XC21 

Werkzame stof: RAMUCIRUMAB 

Registratienummer: EU/1/14/957/001 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 455 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

volwassen patiënten met gevorderde maagkanker of 

adenocarcinoom van gastro-oesofageale overgang 

met progressie van de ziekte na eerdere 

chemotherapie met platina en een fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofagaele overgang, 

Adv, >= 2e lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 456 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gevorderde maagkanker of 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, met progressie van de ziekte na eerdere 

chemotherapie met platina of een fluoropyrimidine, 

voor wie behandeling met paclitaxel niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofagaele overgang, 

Adv, >= 2e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 457 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met FOLFIRI (irinotecan, folinezuur en 

5-fluoro-uracil) voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC), die progressie van de ziekte hebben bij of 

na behandeling met bevacizumab, oxaliplatine en een 

fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met FOLFIRI (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 458 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met docetaxel voor de behandeling van 

volwassen patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker met 

progressie van de ziekte na chemotherapie 

gebaseerd op platina. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn, combi met docetaxel 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1464 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

paclitaxel. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 2de lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CYRAMZA INFVLST CONC 10MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 16725344 

ATC Code: L01XC21 

Werkzame stof: RAMUCIRUMAB 

Registratienummer: EU/1/14/957/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 455 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

volwassen patiënten met gevorderde maagkanker of 

adenocarcinoom van gastro-oesofageale overgang 

met progressie van de ziekte na eerdere 

chemotherapie met platina en een fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofagaele overgang, 

Adv, >= 2e lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 456 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gevorderde maagkanker of 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, met progressie van de ziekte na eerdere 

chemotherapie met platina of een fluoropyrimidine, 

voor wie behandeling met paclitaxel niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofagaele overgang, 

Adv, >= 2e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 457 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met FOLFIRI (irinotecan, folinezuur en 

5-fluoro-uracil) voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC), die progressie van de ziekte hebben bij of 

na behandeling met bevacizumab, oxaliplatine en een 

fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met FOLFIRI (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 458 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: In combinatie met docetaxel voor de behandeling van 

volwassen patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker met 

progressie van de ziekte na chemotherapie 

gebaseerd op platina. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn, combi met docetaxel 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1464 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

paclitaxel. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 2de lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CYRAMZA INFVLST CONC 10MG/ML FLACON 50ML 

 

Zindex nummer: 16065344 

ATC Code: L01XC21 

Werkzame stof: RAMUCIRUMAB 

Registratienummer: EU/1/14/957/003 

Fabrikant: ELI LILLY NEDERLAND 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 455 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

volwassen patiënten met gevorderde maagkanker of 

adenocarcinoom van gastro-oesofageale overgang 

met progressie van de ziekte na eerdere 

chemotherapie met platina en een fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofagaele overgang, 

Adv, >= 2e lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 456 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gevorderde maagkanker of 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, met progressie van de ziekte na eerdere 

chemotherapie met platina of een fluoropyrimidine, 

voor wie behandeling met paclitaxel niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofagaele overgang, 

Adv, >= 2e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 457 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: In combinatie met FOLFIRI (irinotecan, folinezuur en 

5-fluoro-uracil) voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC), die progressie van de ziekte hebben bij of 

na behandeling met bevacizumab, oxaliplatine en een 

fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met FOLFIRI (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 458 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met docetaxel voor de behandeling van 

volwassen patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker met 

progressie van de ziekte na chemotherapie 

gebaseerd op platina. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn, combi met docetaxel 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1464 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

paclitaxel. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 2de lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CYRAMZA INFVLST CONC 10MG/ML FLACON 50ML 

 

Zindex nummer: 16233654 

ATC Code: L01XC21 

Werkzame stof: RAMUCIRUMAB 

Registratienummer: EU/1/14/957/003 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 455 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

volwassen patiënten met gevorderde maagkanker of 

adenocarcinoom van gastro-oesofageale overgang 

met progressie van de ziekte na eerdere 

chemotherapie met platina en een fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofagaele overgang, 

Adv, >= 2e lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 456 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 
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patiënten met gevorderde maagkanker of 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, met progressie van de ziekte na eerdere 

chemotherapie met platina of een fluoropyrimidine, 

voor wie behandeling met paclitaxel niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofagaele overgang, 

Adv, >= 2e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 457 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met FOLFIRI (irinotecan, folinezuur en 

5-fluoro-uracil) voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC), die progressie van de ziekte hebben bij of 

na behandeling met bevacizumab, oxaliplatine en een 

fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met FOLFIRI (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 458 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met docetaxel voor de behandeling van 

volwassen patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker met 

progressie van de ziekte na chemotherapie 

gebaseerd op platina. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn, combi met docetaxel 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1464 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

paclitaxel. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 2de lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CYRAMZA INFVLST CONC 10MG/ML FLACON 50ML 

 

Zindex nummer: 16264339 

ATC Code: L01XC21 

Werkzame stof: RAMUCIRUMAB 

Registratienummer: EU/1/14/957/003 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 455 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 
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volwassen patiënten met gevorderde maagkanker of 

adenocarcinoom van gastro-oesofageale overgang 

met progressie van de ziekte na eerdere 

chemotherapie met platina en een fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofagaele overgang, 

Adv, >= 2e lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 456 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gevorderde maagkanker of 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, met progressie van de ziekte na eerdere 

chemotherapie met platina of een fluoropyrimidine, 

voor wie behandeling met paclitaxel niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofagaele overgang, 

Adv, >= 2e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 457 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met FOLFIRI (irinotecan, folinezuur en 

5-fluoro-uracil) voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC), die progressie van de ziekte hebben bij of 

na behandeling met bevacizumab, oxaliplatine en een 

fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met FOLFIRI (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 458 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met docetaxel voor de behandeling van 

volwassen patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker met 

progressie van de ziekte na chemotherapie 

gebaseerd op platina. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn, combi met docetaxel 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1464 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

paclitaxel. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 2de lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CYRAMZA INFVLST CONC 10MG/ML FLACON 50ML 
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Zindex nummer: 16264401 

ATC Code: L01XC21 

Werkzame stof: RAMUCIRUMAB 

Registratienummer: EU/1/14/957/003 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 455 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

volwassen patiënten met gevorderde maagkanker of 

adenocarcinoom van gastro-oesofageale overgang 

met progressie van de ziekte na eerdere 

chemotherapie met platina en een fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofagaele overgang, 

Adv, >= 2e lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 456 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gevorderde maagkanker of 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, met progressie van de ziekte na eerdere 

chemotherapie met platina of een fluoropyrimidine, 

voor wie behandeling met paclitaxel niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofagaele overgang, 

Adv, >= 2e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 457 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met FOLFIRI (irinotecan, folinezuur en 

5-fluoro-uracil) voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC), die progressie van de ziekte hebben bij of 

na behandeling met bevacizumab, oxaliplatine en een 

fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met FOLFIRI (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 458 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met docetaxel voor de behandeling van 

volwassen patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker met 

progressie van de ziekte na chemotherapie 

gebaseerd op platina. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn, combi met docetaxel 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1464 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

paclitaxel. 
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Verkorte indicatie: MaagCa, 2de lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CYRAMZA INFVLST CONC 10MG/ML FLACON 50ML 

 

Zindex nummer: 16280016 

ATC Code: L01XC21 

Werkzame stof: RAMUCIRUMAB 

Registratienummer: EU/1/14/957/003 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 455 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

volwassen patiënten met gevorderde maagkanker of 

adenocarcinoom van gastro-oesofageale overgang 

met progressie van de ziekte na eerdere 

chemotherapie met platina en een fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofagaele overgang, 

Adv, >= 2e lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 456 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gevorderde maagkanker of 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, met progressie van de ziekte na eerdere 

chemotherapie met platina of een fluoropyrimidine, 

voor wie behandeling met paclitaxel niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofagaele overgang, 

Adv, >= 2e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 457 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met FOLFIRI (irinotecan, folinezuur en 

5-fluoro-uracil) voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC), die progressie van de ziekte hebben bij of 

na behandeling met bevacizumab, oxaliplatine en een 

fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met FOLFIRI (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 458 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met docetaxel voor de behandeling van 

volwassen patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker met 
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progressie van de ziekte na chemotherapie 

gebaseerd op platina. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn, combi met docetaxel 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1464 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

paclitaxel. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 2de lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CYRAMZA INFVLST CONC 10MG/ML FLACON 50ML 

 

Zindex nummer: 16725352 

ATC Code: L01XC21 

Werkzame stof: RAMUCIRUMAB 

Registratienummer: EU/1/14/957/003 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 455 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

volwassen patiënten met gevorderde maagkanker of 

adenocarcinoom van gastro-oesofageale overgang 

met progressie van de ziekte na eerdere 

chemotherapie met platina en een fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofagaele overgang, 

Adv, >= 2e lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 456 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gevorderde maagkanker of 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, met progressie van de ziekte na eerdere 

chemotherapie met platina of een fluoropyrimidine, 

voor wie behandeling met paclitaxel niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofagaele overgang, 

Adv, >= 2e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 457 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met FOLFIRI (irinotecan, folinezuur en 

5-fluoro-uracil) voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom 
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(mCRC), die progressie van de ziekte hebben bij of 

na behandeling met bevacizumab, oxaliplatine en een 

fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met FOLFIRI (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 458 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met docetaxel voor de behandeling van 

volwassen patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker met 

progressie van de ziekte na chemotherapie 

gebaseerd op platina. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn, combi met docetaxel 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1464 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

paclitaxel. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 2de lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CYTARABINE ACCORD INJVLST 100MG/ML FLACON  1ML 

 

Zindex nummer: 15909778 

ATC Code: L01BC01 

Werkzame stof: CYTARABINE 

Registratienummer: 112666 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 171 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

acute myeloïde leukemie (AML). 

Verkorte indicatie: AML, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 172 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

acute lymfocytaire leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 173 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

chronische myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 174 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

hoge maligniteitsgraad non-Hodgkin lymfomen (zoals 

lymfoblastair non-Hodgkin lymfoom en Burkitt type 

non-Hodgkin lymfoom). 

Verkorte indicatie: NHL, hoge maligniteitsgraad, mono of combi (Volw. 

en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 175 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Profylaxe en behandeling van leukemie in het 

centraal zenuwstelsel; cytarabine kan intrathecaal 

worden toegepast in combinatie met methotrexaat 

en corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: Leukemie, centraal zenuwstelsel, profylaxe of 

behandeling 

 

 

Indicatienummer: 179 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met acute leukemie, die 

refractair is voor een lagere dosis. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent AML of ALL, hoge dosering (Volw. 

en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 180 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met leukemierecidief na 

eerdere remissie op chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Leukemierecidief, hoge dosering (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 181 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met secundaire, door 

cytostatica en/of bestraling geïnduceerde leukemie. 

Verkorte indicatie: Secundaire leukemie, hoge dosering 

 

 

Indicatienummer: 947 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met Non-Hodgkin-
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lymfoom met hoge maligniteits graad (zoals 

lymfoblastair non Hodgkin lymfoom en Burkitt type 

non Hodgkin lymfoom. 

Verkorte indicatie: NHL, hoge maligniteitgraad, hoge dosering 

 

 

Indicatienummer: 177 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor inductie van remissie bij acute myeloïde 

leukemie bij volwassenen en voor andere acute 

leukemieën bij volwassenen en kinderen. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) of ALL (Volw. en Kind 0-18 jaar), 

inductie van remissie 

 

 

Indicatienummer: 739 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cytarabine in combinatie met andere chemotherapie 

bij recidief chronische lymfatische leukemie (CLL) ter 

voorbereiding op allogene stamceltransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT bij recidief CLL, combi voorbereidende 

behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 823 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Intrathecale toepassing bij 

Leptomeningeale metastasen van solide 

tumoren/hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Leptomeningeale metastase solide tumor, 

intrathecaal (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 847 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Langerhans cell histiocytose (LCH) bij volwassenen 

waarvoor systemische behandeling aangewezen is. 

Verkorte indicatie: LCH, systemische behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 849 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leptomeningeale metastasering (solide tumoren). 

Verkorte indicatie: Leptomeningeale metastase solide tumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 890 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primaire Centraal zenuwstelsel (CNS) lymfoom; 

Centraal zenuwstelsel (CNS) metastasering van acute 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 580 van 4271 

leukemieën/lymfomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Primair CNS lymfoom of CNS leukemie of lymfoom 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1046 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Persisterende centraal zenuwstelsel 

uitbreidingen bij acute leukemie. 

Verkorte indicatie: CNS uitbreiding van ALL of AML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1085 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voorbereiding op een stamceltransplantatie by 

lymfoide maligniteiten in combinatie met andere 

middelen (iv). 

Verkorte indicatie: HSCT bij lymfoïde maligniteit, combi voorbereidende 

behandeling  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1205 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CYTARABINE ACCORD INJVLST 100MG/ML FLACON  5ML 

 

Zindex nummer: 15909786 

ATC Code: L01BC01 

Werkzame stof: CYTARABINE 

Registratienummer: 112666 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 171 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

acute myeloïde leukemie (AML). 

Verkorte indicatie: AML, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 172 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

acute lymfocytaire leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 173 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

chronische myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 174 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

hoge maligniteitsgraad non-Hodgkin lymfomen (zoals 

lymfoblastair non-Hodgkin lymfoom en Burkitt type 

non-Hodgkin lymfoom). 

Verkorte indicatie: NHL, hoge maligniteitsgraad, mono of combi (Volw. 

en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 175 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Profylaxe en behandeling van leukemie in het 

centraal zenuwstelsel; cytarabine kan intrathecaal 

worden toegepast in combinatie met methotrexaat 

en corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: Leukemie, centraal zenuwstelsel, profylaxe of 

behandeling 

 

 

Indicatienummer: 179 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met acute leukemie, die 

refractair is voor een lagere dosis. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent AML of ALL, hoge dosering (Volw. 

en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 180 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met leukemierecidief na 

eerdere remissie op chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Leukemierecidief, hoge dosering (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 181 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met secundaire, door 

cytostatica en/of bestraling geïnduceerde leukemie. 

Verkorte indicatie: Secundaire leukemie, hoge dosering 

 

 

Indicatienummer: 947 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met Non-Hodgkin-

lymfoom met hoge maligniteits graad (zoals 

lymfoblastair non Hodgkin lymfoom en Burkitt type 

non Hodgkin lymfoom. 

Verkorte indicatie: NHL, hoge maligniteitgraad, hoge dosering 

 

 

Indicatienummer: 177 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor inductie van remissie bij acute myeloïde 

leukemie bij volwassenen en voor andere acute 

leukemieën bij volwassenen en kinderen. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) of ALL (Volw. en Kind 0-18 jaar), 

inductie van remissie 

 

 

Indicatienummer: 739 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cytarabine in combinatie met andere chemotherapie 

bij recidief chronische lymfatische leukemie (CLL) ter 

voorbereiding op allogene stamceltransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT bij recidief CLL, combi voorbereidende 

behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 823 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Intrathecale toepassing bij 

Leptomeningeale metastasen van solide 

tumoren/hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Leptomeningeale metastase solide tumor, 

intrathecaal (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 847 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Langerhans cell histiocytose (LCH) bij volwassenen 

waarvoor systemische behandeling aangewezen is. 

Verkorte indicatie: LCH, systemische behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 849 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leptomeningeale metastasering (solide tumoren). 

Verkorte indicatie: Leptomeningeale metastase solide tumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 890 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Primaire Centraal zenuwstelsel (CNS) lymfoom; 

Centraal zenuwstelsel (CNS) metastasering van acute 

leukemieën/lymfomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Primair CNS lymfoom of CNS leukemie of lymfoom 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1046 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Persisterende centraal zenuwstelsel 

uitbreidingen bij acute leukemie. 

Verkorte indicatie: CNS uitbreiding van ALL of AML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1085 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voorbereiding op een stamceltransplantatie by 

lymfoide maligniteiten in combinatie met andere 

middelen (iv). 

Verkorte indicatie: HSCT bij lymfoïde maligniteit, combi voorbereidende 

behandeling  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1205 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CYTARABINE ACCORD INJVLST 100MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 15909301 

ATC Code: L01BC01 

Werkzame stof: CYTARABINE 

Registratienummer: 112666 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 171 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

acute myeloïde leukemie (AML). 

Verkorte indicatie: AML, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 172 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

acute lymfocytaire leukemie (ALL). 
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Verkorte indicatie: ALL, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 173 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

chronische myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 174 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

hoge maligniteitsgraad non-Hodgkin lymfomen (zoals 

lymfoblastair non-Hodgkin lymfoom en Burkitt type 

non-Hodgkin lymfoom). 

Verkorte indicatie: NHL, hoge maligniteitsgraad, mono of combi (Volw. 

en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 175 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Profylaxe en behandeling van leukemie in het 

centraal zenuwstelsel; cytarabine kan intrathecaal 

worden toegepast in combinatie met methotrexaat 

en corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: Leukemie, centraal zenuwstelsel, profylaxe of 

behandeling 

 

 

Indicatienummer: 179 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met acute leukemie, die 

refractair is voor een lagere dosis. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent AML of ALL, hoge dosering (Volw. 

en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 180 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met leukemierecidief na 

eerdere remissie op chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Leukemierecidief, hoge dosering (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 181 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met secundaire, door 

cytostatica en/of bestraling geïnduceerde leukemie. 

Verkorte indicatie: Secundaire leukemie, hoge dosering 

 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 585 van 4271 

Indicatienummer: 947 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met Non-Hodgkin-

lymfoom met hoge maligniteits graad (zoals 

lymfoblastair non Hodgkin lymfoom en Burkitt type 

non Hodgkin lymfoom. 

Verkorte indicatie: NHL, hoge maligniteitgraad, hoge dosering 

 

 

Indicatienummer: 177 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor inductie van remissie bij acute myeloïde 

leukemie bij volwassenen en voor andere acute 

leukemieën bij volwassenen en kinderen. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) of ALL (Volw. en Kind 0-18 jaar), 

inductie van remissie 

 

 

Indicatienummer: 739 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cytarabine in combinatie met andere chemotherapie 

bij recidief chronische lymfatische leukemie (CLL) ter 

voorbereiding op allogene stamceltransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT bij recidief CLL, combi voorbereidende 

behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 823 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Intrathecale toepassing bij 

Leptomeningeale metastasen van solide 

tumoren/hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Leptomeningeale metastase solide tumor, 

intrathecaal (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 847 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Langerhans cell histiocytose (LCH) bij volwassenen 

waarvoor systemische behandeling aangewezen is. 

Verkorte indicatie: LCH, systemische behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 849 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leptomeningeale metastasering (solide tumoren). 

Verkorte indicatie: Leptomeningeale metastase solide tumor (Volw.) 
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Indicatienummer: 890 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primaire Centraal zenuwstelsel (CNS) lymfoom; 

Centraal zenuwstelsel (CNS) metastasering van acute 

leukemieën/lymfomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Primair CNS lymfoom of CNS leukemie of lymfoom 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1046 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Persisterende centraal zenuwstelsel 

uitbreidingen bij acute leukemie. 

Verkorte indicatie: CNS uitbreiding van ALL of AML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1085 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voorbereiding op een stamceltransplantatie by 

lymfoide maligniteiten in combinatie met andere 

middelen (iv). 

Verkorte indicatie: HSCT bij lymfoïde maligniteit, combi voorbereidende 

behandeling  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1205 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CYTARABINE ACCORD INJVLST 100MG/ML FLACON 20ML 

 

Zindex nummer: 15909328 

ATC Code: L01BC01 

Werkzame stof: CYTARABINE 

Registratienummer: 112666 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 171 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

acute myeloïde leukemie (AML). 

Verkorte indicatie: AML, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 172 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 
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chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

acute lymfocytaire leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 173 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

chronische myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 174 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

hoge maligniteitsgraad non-Hodgkin lymfomen (zoals 

lymfoblastair non-Hodgkin lymfoom en Burkitt type 

non-Hodgkin lymfoom). 

Verkorte indicatie: NHL, hoge maligniteitsgraad, mono of combi (Volw. 

en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 175 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Profylaxe en behandeling van leukemie in het 

centraal zenuwstelsel; cytarabine kan intrathecaal 

worden toegepast in combinatie met methotrexaat 

en corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: Leukemie, centraal zenuwstelsel, profylaxe of 

behandeling 

 

 

Indicatienummer: 179 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met acute leukemie, die 

refractair is voor een lagere dosis. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent AML of ALL, hoge dosering (Volw. 

en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 180 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met leukemierecidief na 

eerdere remissie op chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Leukemierecidief, hoge dosering (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 181 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met secundaire, door 

cytostatica en/of bestraling geïnduceerde leukemie. 

Verkorte indicatie: Secundaire leukemie, hoge dosering 
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Indicatienummer: 947 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met Non-Hodgkin-

lymfoom met hoge maligniteits graad (zoals 

lymfoblastair non Hodgkin lymfoom en Burkitt type 

non Hodgkin lymfoom. 

Verkorte indicatie: NHL, hoge maligniteitgraad, hoge dosering 

 

 

Indicatienummer: 177 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor inductie van remissie bij acute myeloïde 

leukemie bij volwassenen en voor andere acute 

leukemieën bij volwassenen en kinderen. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) of ALL (Volw. en Kind 0-18 jaar), 

inductie van remissie 

 

 

Indicatienummer: 739 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cytarabine in combinatie met andere chemotherapie 

bij recidief chronische lymfatische leukemie (CLL) ter 

voorbereiding op allogene stamceltransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT bij recidief CLL, combi voorbereidende 

behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 823 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Intrathecale toepassing bij 

Leptomeningeale metastasen van solide 

tumoren/hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Leptomeningeale metastase solide tumor, 

intrathecaal (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 847 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Langerhans cell histiocytose (LCH) bij volwassenen 

waarvoor systemische behandeling aangewezen is. 

Verkorte indicatie: LCH, systemische behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 849 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leptomeningeale metastasering (solide tumoren). 

Verkorte indicatie: Leptomeningeale metastase solide tumor (Volw.) 
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Indicatienummer: 890 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primaire Centraal zenuwstelsel (CNS) lymfoom; 

Centraal zenuwstelsel (CNS) metastasering van acute 

leukemieën/lymfomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Primair CNS lymfoom of CNS leukemie of lymfoom 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1046 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Persisterende centraal zenuwstelsel 

uitbreidingen bij acute leukemie. 

Verkorte indicatie: CNS uitbreiding van ALL of AML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1085 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voorbereiding op een stamceltransplantatie by 

lymfoide maligniteiten in combinatie met andere 

middelen (iv). 

Verkorte indicatie: HSCT bij lymfoïde maligniteit, combi voorbereidende 

behandeling  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1205 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CYTARABINE ACCORD INJVLST 100MG/ML FLACON 40ML 

 

Zindex nummer: 16060768 

ATC Code: L01BC01 

Werkzame stof: CYTARABINE 

Registratienummer: 112666 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 171 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

acute myeloïde leukemie (AML). 

Verkorte indicatie: AML, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 172 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

acute lymfocytaire leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 173 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

chronische myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 174 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

hoge maligniteitsgraad non-Hodgkin lymfomen (zoals 

lymfoblastair non-Hodgkin lymfoom en Burkitt type 

non-Hodgkin lymfoom). 

Verkorte indicatie: NHL, hoge maligniteitsgraad, mono of combi (Volw. 

en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 175 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Profylaxe en behandeling van leukemie in het 

centraal zenuwstelsel; cytarabine kan intrathecaal 

worden toegepast in combinatie met methotrexaat 

en corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: Leukemie, centraal zenuwstelsel, profylaxe of 

behandeling 

 

 

Indicatienummer: 179 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met acute leukemie, die 

refractair is voor een lagere dosis. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent AML of ALL, hoge dosering (Volw. 

en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 180 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met leukemierecidief na 

eerdere remissie op chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Leukemierecidief, hoge dosering (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 181 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met secundaire, door 
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cytostatica en/of bestraling geïnduceerde leukemie. 

Verkorte indicatie: Secundaire leukemie, hoge dosering 

 

 

Indicatienummer: 947 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met Non-Hodgkin-

lymfoom met hoge maligniteits graad (zoals 

lymfoblastair non Hodgkin lymfoom en Burkitt type 

non Hodgkin lymfoom. 

Verkorte indicatie: NHL, hoge maligniteitgraad, hoge dosering 

 

 

Indicatienummer: 177 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor inductie van remissie bij acute myeloïde 

leukemie bij volwassenen en voor andere acute 

leukemieën bij volwassenen en kinderen. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) of ALL (Volw. en Kind 0-18 jaar), 

inductie van remissie 

 

 

Indicatienummer: 739 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cytarabine in combinatie met andere chemotherapie 

bij recidief chronische lymfatische leukemie (CLL) ter 

voorbereiding op allogene stamceltransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT bij recidief CLL, combi voorbereidende 

behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 823 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Intrathecale toepassing bij 

Leptomeningeale metastasen van solide 

tumoren/hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Leptomeningeale metastase solide tumor, 

intrathecaal (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 847 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Langerhans cell histiocytose (LCH) bij volwassenen 

waarvoor systemische behandeling aangewezen is. 

Verkorte indicatie: LCH, systemische behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 849 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Leptomeningeale metastasering (solide tumoren). 

Verkorte indicatie: Leptomeningeale metastase solide tumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 890 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primaire Centraal zenuwstelsel (CNS) lymfoom; 

Centraal zenuwstelsel (CNS) metastasering van acute 

leukemieën/lymfomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Primair CNS lymfoom of CNS leukemie of lymfoom 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1046 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Persisterende centraal zenuwstelsel 

uitbreidingen bij acute leukemie. 

Verkorte indicatie: CNS uitbreiding van ALL of AML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1085 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voorbereiding op een stamceltransplantatie by 

lymfoide maligniteiten in combinatie met andere 

middelen (iv). 

Verkorte indicatie: HSCT bij lymfoïde maligniteit, combi voorbereidende 

behandeling  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1205 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CYTARABINE ACCORD INJVLST 100MG/ML FLACON 50ML 

 

Zindex nummer: 16060776 

ATC Code: L01BC01 

Werkzame stof: CYTARABINE 

Registratienummer: 112666 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 171 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

acute myeloïde leukemie (AML). 

Verkorte indicatie: AML, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 172 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

acute lymfocytaire leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 173 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

chronische myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 174 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

hoge maligniteitsgraad non-Hodgkin lymfomen (zoals 

lymfoblastair non-Hodgkin lymfoom en Burkitt type 

non-Hodgkin lymfoom). 

Verkorte indicatie: NHL, hoge maligniteitsgraad, mono of combi (Volw. 

en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 175 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Profylaxe en behandeling van leukemie in het 

centraal zenuwstelsel; cytarabine kan intrathecaal 

worden toegepast in combinatie met methotrexaat 

en corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: Leukemie, centraal zenuwstelsel, profylaxe of 

behandeling 

 

 

Indicatienummer: 179 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met acute leukemie, die 

refractair is voor een lagere dosis. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent AML of ALL, hoge dosering (Volw. 

en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 180 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met leukemierecidief na 

eerdere remissie op chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Leukemierecidief, hoge dosering (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 181 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met secundaire, door 

cytostatica en/of bestraling geïnduceerde leukemie. 

Verkorte indicatie: Secundaire leukemie, hoge dosering 

 

 

Indicatienummer: 947 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met Non-Hodgkin-

lymfoom met hoge maligniteits graad (zoals 

lymfoblastair non Hodgkin lymfoom en Burkitt type 

non Hodgkin lymfoom. 

Verkorte indicatie: NHL, hoge maligniteitgraad, hoge dosering 

 

 

Indicatienummer: 177 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor inductie van remissie bij acute myeloïde 

leukemie bij volwassenen en voor andere acute 

leukemieën bij volwassenen en kinderen. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) of ALL (Volw. en Kind 0-18 jaar), 

inductie van remissie 

 

 

Indicatienummer: 739 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cytarabine in combinatie met andere chemotherapie 

bij recidief chronische lymfatische leukemie (CLL) ter 

voorbereiding op allogene stamceltransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT bij recidief CLL, combi voorbereidende 

behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 823 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Intrathecale toepassing bij 

Leptomeningeale metastasen van solide 

tumoren/hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Leptomeningeale metastase solide tumor, 

intrathecaal (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 847 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Langerhans cell histiocytose (LCH) bij volwassenen 

waarvoor systemische behandeling aangewezen is. 

Verkorte indicatie: LCH, systemische behandeling (Volw.) 
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Indicatienummer: 849 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leptomeningeale metastasering (solide tumoren). 

Verkorte indicatie: Leptomeningeale metastase solide tumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 890 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primaire Centraal zenuwstelsel (CNS) lymfoom; 

Centraal zenuwstelsel (CNS) metastasering van acute 

leukemieën/lymfomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Primair CNS lymfoom of CNS leukemie of lymfoom 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1046 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Persisterende centraal zenuwstelsel 

uitbreidingen bij acute leukemie. 

Verkorte indicatie: CNS uitbreiding van ALL of AML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1085 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voorbereiding op een stamceltransplantatie by 

lymfoide maligniteiten in combinatie met andere 

middelen (iv). 

Verkorte indicatie: HSCT bij lymfoïde maligniteit, combi voorbereidende 

behandeling  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1205 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CYTARABINE FRES KABI INJVLST 100MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 15815242 

ATC Code: L01BC01 

Werkzame stof: CYTARABINE 

Registratienummer: 109248 

Fabrikant: FRESENIUS KABI NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 171 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

acute myeloïde leukemie (AML). 
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Verkorte indicatie: AML, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 172 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

acute lymfocytaire leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 173 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

chronische myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 174 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

hoge maligniteitsgraad non-Hodgkin lymfomen (zoals 

lymfoblastair non-Hodgkin lymfoom en Burkitt type 

non-Hodgkin lymfoom). 

Verkorte indicatie: NHL, hoge maligniteitsgraad, mono of combi (Volw. 

en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 175 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Profylaxe en behandeling van leukemie in het 

centraal zenuwstelsel; cytarabine kan intrathecaal 

worden toegepast in combinatie met methotrexaat 

en corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: Leukemie, centraal zenuwstelsel, profylaxe of 

behandeling 

 

 

Indicatienummer: 179 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met acute leukemie, die 

refractair is voor een lagere dosis. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent AML of ALL, hoge dosering (Volw. 

en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 180 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met leukemierecidief na 

eerdere remissie op chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Leukemierecidief, hoge dosering (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 181 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met secundaire, door 

cytostatica en/of bestraling geïnduceerde leukemie. 

Verkorte indicatie: Secundaire leukemie, hoge dosering 

 

 

Indicatienummer: 947 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met Non-Hodgkin-

lymfoom met hoge maligniteits graad (zoals 

lymfoblastair non Hodgkin lymfoom en Burkitt type 

non Hodgkin lymfoom. 

Verkorte indicatie: NHL, hoge maligniteitgraad, hoge dosering 

 

 

Indicatienummer: 177 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor inductie van remissie bij acute myeloïde 

leukemie bij volwassenen en voor andere acute 

leukemieën bij volwassenen en kinderen. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) of ALL (Volw. en Kind 0-18 jaar), 

inductie van remissie 

 

 

Indicatienummer: 739 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cytarabine in combinatie met andere chemotherapie 

bij recidief chronische lymfatische leukemie (CLL) ter 

voorbereiding op allogene stamceltransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT bij recidief CLL, combi voorbereidende 

behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 823 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Intrathecale toepassing bij 

Leptomeningeale metastasen van solide 

tumoren/hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Leptomeningeale metastase solide tumor, 

intrathecaal (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 847 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Langerhans cell histiocytose (LCH) bij volwassenen 

waarvoor systemische behandeling aangewezen is. 

Verkorte indicatie: LCH, systemische behandeling (Volw.) 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 598 van 4271 

 

 

Indicatienummer: 849 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leptomeningeale metastasering (solide tumoren). 

Verkorte indicatie: Leptomeningeale metastase solide tumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 890 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primaire Centraal zenuwstelsel (CNS) lymfoom; 

Centraal zenuwstelsel (CNS) metastasering van acute 

leukemieën/lymfomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Primair CNS lymfoom of CNS leukemie of lymfoom 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1046 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Persisterende centraal zenuwstelsel 

uitbreidingen bij acute leukemie. 

Verkorte indicatie: CNS uitbreiding van ALL of AML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1085 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voorbereiding op een stamceltransplantatie by 

lymfoide maligniteiten in combinatie met andere 

middelen (iv). 

Verkorte indicatie: HSCT bij lymfoïde maligniteit, combi voorbereidende 

behandeling  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1205 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CYTARABINE FRES KABI INJVLST 100MG/ML FLACON 20ML 

 

Zindex nummer: 15815250 

ATC Code: L01BC01 

Werkzame stof: CYTARABINE 

Registratienummer: 109248 

Fabrikant: FRESENIUS KABI NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 171 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 
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chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

acute myeloïde leukemie (AML). 

Verkorte indicatie: AML, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 172 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

acute lymfocytaire leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 173 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

chronische myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 174 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

hoge maligniteitsgraad non-Hodgkin lymfomen (zoals 

lymfoblastair non-Hodgkin lymfoom en Burkitt type 

non-Hodgkin lymfoom). 

Verkorte indicatie: NHL, hoge maligniteitsgraad, mono of combi (Volw. 

en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 175 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Profylaxe en behandeling van leukemie in het 

centraal zenuwstelsel; cytarabine kan intrathecaal 

worden toegepast in combinatie met methotrexaat 

en corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: Leukemie, centraal zenuwstelsel, profylaxe of 

behandeling 

 

 

Indicatienummer: 179 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met acute leukemie, die 

refractair is voor een lagere dosis. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent AML of ALL, hoge dosering (Volw. 

en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 180 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met leukemierecidief na 

eerdere remissie op chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Leukemierecidief, hoge dosering (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 181 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met secundaire, door 

cytostatica en/of bestraling geïnduceerde leukemie. 

Verkorte indicatie: Secundaire leukemie, hoge dosering 

 

 

Indicatienummer: 947 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met Non-Hodgkin-

lymfoom met hoge maligniteits graad (zoals 

lymfoblastair non Hodgkin lymfoom en Burkitt type 

non Hodgkin lymfoom. 

Verkorte indicatie: NHL, hoge maligniteitgraad, hoge dosering 

 

 

Indicatienummer: 177 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor inductie van remissie bij acute myeloïde 

leukemie bij volwassenen en voor andere acute 

leukemieën bij volwassenen en kinderen. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) of ALL (Volw. en Kind 0-18 jaar), 

inductie van remissie 

 

 

Indicatienummer: 739 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cytarabine in combinatie met andere chemotherapie 

bij recidief chronische lymfatische leukemie (CLL) ter 

voorbereiding op allogene stamceltransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT bij recidief CLL, combi voorbereidende 

behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 823 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Intrathecale toepassing bij 

Leptomeningeale metastasen van solide 

tumoren/hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Leptomeningeale metastase solide tumor, 

intrathecaal (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 847 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Langerhans cell histiocytose (LCH) bij volwassenen 
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waarvoor systemische behandeling aangewezen is. 

Verkorte indicatie: LCH, systemische behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 849 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leptomeningeale metastasering (solide tumoren). 

Verkorte indicatie: Leptomeningeale metastase solide tumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 890 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primaire Centraal zenuwstelsel (CNS) lymfoom; 

Centraal zenuwstelsel (CNS) metastasering van acute 

leukemieën/lymfomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Primair CNS lymfoom of CNS leukemie of lymfoom 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1046 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Persisterende centraal zenuwstelsel 

uitbreidingen bij acute leukemie. 

Verkorte indicatie: CNS uitbreiding van ALL of AML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1085 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voorbereiding op een stamceltransplantatie by 

lymfoide maligniteiten in combinatie met andere 

middelen (iv). 

Verkorte indicatie: HSCT bij lymfoïde maligniteit, combi voorbereidende 

behandeling  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1205 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CYTARABINE HOSPIRA INFVL C 100MG/ML 10ML ONCOTAIN 

 

Zindex nummer: 14754215 

ATC Code: L01BC01 

Werkzame stof: CYTARABINE 

Registratienummer: 22863 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 173 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

chronische myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 174 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

hoge maligniteitsgraad non-Hodgkin lymfomen (zoals 

lymfoblastair non-Hodgkin lymfoom en Burkitt type 

non-Hodgkin lymfoom). 

Verkorte indicatie: NHL, hoge maligniteitsgraad, mono of combi (Volw. 

en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 177 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor inductie van remissie bij acute myeloïde 

leukemie bij volwassenen en voor andere acute 

leukemieën bij volwassenen en kinderen. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) of ALL (Volw. en Kind 0-18 jaar), 

inductie van remissie 

 

 

Indicatienummer: 171 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

acute myeloïde leukemie (AML). 

Verkorte indicatie: AML, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 172 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

acute lymfocytaire leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 175 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Profylaxe en behandeling van leukemie in het 

centraal zenuwstelsel; cytarabine kan intrathecaal 

worden toegepast in combinatie met methotrexaat 

en corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: Leukemie, centraal zenuwstelsel, profylaxe of 

behandeling 

 

 

Indicatienummer: 179 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met acute leukemie, die 

refractair is voor een lagere dosis. 
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Verkorte indicatie: Therapieresistent AML of ALL, hoge dosering (Volw. 

en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 180 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met leukemierecidief na 

eerdere remissie op chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Leukemierecidief, hoge dosering (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 181 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met secundaire, door 

cytostatica en/of bestraling geïnduceerde leukemie. 

Verkorte indicatie: Secundaire leukemie, hoge dosering 

 

 

Indicatienummer: 947 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met Non-Hodgkin-

lymfoom met hoge maligniteits graad (zoals 

lymfoblastair non Hodgkin lymfoom en Burkitt type 

non Hodgkin lymfoom. 

Verkorte indicatie: NHL, hoge maligniteitgraad, hoge dosering 

 

 

Indicatienummer: 739 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cytarabine in combinatie met andere chemotherapie 

bij recidief chronische lymfatische leukemie (CLL) ter 

voorbereiding op allogene stamceltransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT bij recidief CLL, combi voorbereidende 

behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 823 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Intrathecale toepassing bij 

Leptomeningeale metastasen van solide 

tumoren/hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Leptomeningeale metastase solide tumor, 

intrathecaal (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 847 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Langerhans cell histiocytose (LCH) bij volwassenen 

waarvoor systemische behandeling aangewezen is. 

Verkorte indicatie: LCH, systemische behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 849 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leptomeningeale metastasering (solide tumoren). 

Verkorte indicatie: Leptomeningeale metastase solide tumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 890 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primaire Centraal zenuwstelsel (CNS) lymfoom; 

Centraal zenuwstelsel (CNS) metastasering van acute 

leukemieën/lymfomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Primair CNS lymfoom of CNS leukemie of lymfoom 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1046 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Persisterende centraal zenuwstelsel 

uitbreidingen bij acute leukemie. 

Verkorte indicatie: CNS uitbreiding van ALL of AML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1085 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voorbereiding op een stamceltransplantatie by 

lymfoide maligniteiten in combinatie met andere 

middelen (iv). 

Verkorte indicatie: HSCT bij lymfoïde maligniteit, combi voorbereidende 

behandeling  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1205 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CYTARABINE HOSPIRA INFVL C 100MG/ML 20ML ONCOTAIN 

 

Zindex nummer: 14754126 

ATC Code: L01BC01 

Werkzame stof: CYTARABINE 

Registratienummer: 22864 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 173 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

chronische myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 174 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

hoge maligniteitsgraad non-Hodgkin lymfomen (zoals 

lymfoblastair non-Hodgkin lymfoom en Burkitt type 

non-Hodgkin lymfoom). 

Verkorte indicatie: NHL, hoge maligniteitsgraad, mono of combi (Volw. 

en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 177 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor inductie van remissie bij acute myeloïde 

leukemie bij volwassenen en voor andere acute 

leukemieën bij volwassenen en kinderen. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) of ALL (Volw. en Kind 0-18 jaar), 

inductie van remissie 

 

 

Indicatienummer: 171 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

acute myeloïde leukemie (AML). 

Verkorte indicatie: AML, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 172 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

acute lymfocytaire leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 175 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Profylaxe en behandeling van leukemie in het 

centraal zenuwstelsel; cytarabine kan intrathecaal 

worden toegepast in combinatie met methotrexaat 

en corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: Leukemie, centraal zenuwstelsel, profylaxe of 

behandeling 

 

 

Indicatienummer: 179 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 
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behandeling van patiënten met acute leukemie, die 

refractair is voor een lagere dosis. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent AML of ALL, hoge dosering (Volw. 

en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 180 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met leukemierecidief na 

eerdere remissie op chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Leukemierecidief, hoge dosering (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 181 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met secundaire, door 

cytostatica en/of bestraling geïnduceerde leukemie. 

Verkorte indicatie: Secundaire leukemie, hoge dosering 

 

 

Indicatienummer: 947 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met Non-Hodgkin-

lymfoom met hoge maligniteits graad (zoals 

lymfoblastair non Hodgkin lymfoom en Burkitt type 

non Hodgkin lymfoom. 

Verkorte indicatie: NHL, hoge maligniteitgraad, hoge dosering 

 

 

Indicatienummer: 739 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cytarabine in combinatie met andere chemotherapie 

bij recidief chronische lymfatische leukemie (CLL) ter 

voorbereiding op allogene stamceltransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT bij recidief CLL, combi voorbereidende 

behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 823 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Intrathecale toepassing bij 

Leptomeningeale metastasen van solide 

tumoren/hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Leptomeningeale metastase solide tumor, 

intrathecaal (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 847 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Langerhans cell histiocytose (LCH) bij volwassenen 

waarvoor systemische behandeling aangewezen is. 

Verkorte indicatie: LCH, systemische behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 849 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leptomeningeale metastasering (solide tumoren). 

Verkorte indicatie: Leptomeningeale metastase solide tumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 890 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primaire Centraal zenuwstelsel (CNS) lymfoom; 

Centraal zenuwstelsel (CNS) metastasering van acute 

leukemieën/lymfomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Primair CNS lymfoom of CNS leukemie of lymfoom 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1046 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Persisterende centraal zenuwstelsel 

uitbreidingen bij acute leukemie. 

Verkorte indicatie: CNS uitbreiding van ALL of AML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1085 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voorbereiding op een stamceltransplantatie by 

lymfoide maligniteiten in combinatie met andere 

middelen (iv). 

Verkorte indicatie: HSCT bij lymfoïde maligniteit, combi voorbereidende 

behandeling  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1205 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CYTARABINE HOSPIRA INJVLST 20MG/ML FL 5ML ONCOTAIN 

 

Zindex nummer: 14754088 

ATC Code: L01BC01 

Werkzame stof: CYTARABINE 

Registratienummer: 22860 
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Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 173 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

chronische myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 174 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

hoge maligniteitsgraad non-Hodgkin lymfomen (zoals 

lymfoblastair non-Hodgkin lymfoom en Burkitt type 

non-Hodgkin lymfoom). 

Verkorte indicatie: NHL, hoge maligniteitsgraad, mono of combi (Volw. 

en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 177 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor inductie van remissie bij acute myeloïde 

leukemie bij volwassenen en voor andere acute 

leukemieën bij volwassenen en kinderen. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) of ALL (Volw. en Kind 0-18 jaar), 

inductie van remissie 

 

 

Indicatienummer: 171 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

acute myeloïde leukemie (AML). 

Verkorte indicatie: AML, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 172 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

acute lymfocytaire leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 175 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Profylaxe en behandeling van leukemie in het 

centraal zenuwstelsel; cytarabine kan intrathecaal 

worden toegepast in combinatie met methotrexaat 

en corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: Leukemie, centraal zenuwstelsel, profylaxe of 

behandeling 

 

 

Indicatienummer: 179 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met acute leukemie, die 

refractair is voor een lagere dosis. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent AML of ALL, hoge dosering (Volw. 

en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 180 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met leukemierecidief na 

eerdere remissie op chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Leukemierecidief, hoge dosering (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 181 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met secundaire, door 

cytostatica en/of bestraling geïnduceerde leukemie. 

Verkorte indicatie: Secundaire leukemie, hoge dosering 

 

 

Indicatienummer: 947 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met Non-Hodgkin-

lymfoom met hoge maligniteits graad (zoals 

lymfoblastair non Hodgkin lymfoom en Burkitt type 

non Hodgkin lymfoom. 

Verkorte indicatie: NHL, hoge maligniteitgraad, hoge dosering 

 

 

Indicatienummer: 739 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cytarabine in combinatie met andere chemotherapie 

bij recidief chronische lymfatische leukemie (CLL) ter 

voorbereiding op allogene stamceltransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT bij recidief CLL, combi voorbereidende 

behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 823 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Intrathecale toepassing bij 

Leptomeningeale metastasen van solide 

tumoren/hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Leptomeningeale metastase solide tumor, 
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intrathecaal (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 847 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Langerhans cell histiocytose (LCH) bij volwassenen 

waarvoor systemische behandeling aangewezen is. 

Verkorte indicatie: LCH, systemische behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 849 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leptomeningeale metastasering (solide tumoren). 

Verkorte indicatie: Leptomeningeale metastase solide tumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 890 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primaire Centraal zenuwstelsel (CNS) lymfoom; 

Centraal zenuwstelsel (CNS) metastasering van acute 

leukemieën/lymfomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Primair CNS lymfoom of CNS leukemie of lymfoom 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1046 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Persisterende centraal zenuwstelsel 

uitbreidingen bij acute leukemie. 

Verkorte indicatie: CNS uitbreiding van ALL of AML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1085 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voorbereiding op een stamceltransplantatie by 

lymfoide maligniteiten in combinatie met andere 

middelen (iv). 

Verkorte indicatie: HSCT bij lymfoïde maligniteit, combi voorbereidende 

behandeling  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1205 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CYTARABINE SANDOZ INFVLST CONC 50MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 15624447 

ATC Code: L01BC01 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 611 van 4271 

Werkzame stof: CYTARABINE 

Registratienummer: 11013 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 177 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor inductie van remissie bij acute myeloïde 

leukemie bij volwassenen en voor andere acute 

leukemieën bij volwassenen en kinderen. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) of ALL (Volw. en Kind 0-18 jaar), 

inductie van remissie 

 

 

Indicatienummer: 179 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met acute leukemie, die 

refractair is voor een lagere dosis. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent AML of ALL, hoge dosering (Volw. 

en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 180 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met leukemierecidief na 

eerdere remissie op chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Leukemierecidief, hoge dosering (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 181 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met secundaire, door 

cytostatica en/of bestraling geïnduceerde leukemie. 

Verkorte indicatie: Secundaire leukemie, hoge dosering 

 

 

Indicatienummer: 947 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met Non-Hodgkin-

lymfoom met hoge maligniteits graad (zoals 

lymfoblastair non Hodgkin lymfoom en Burkitt type 

non Hodgkin lymfoom. 

Verkorte indicatie: NHL, hoge maligniteitgraad, hoge dosering 

 

 

Indicatienummer: 171 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

acute myeloïde leukemie (AML). 

Verkorte indicatie: AML, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 172 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

acute lymfocytaire leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 173 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

chronische myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 174 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

hoge maligniteitsgraad non-Hodgkin lymfomen (zoals 

lymfoblastair non-Hodgkin lymfoom en Burkitt type 

non-Hodgkin lymfoom). 

Verkorte indicatie: NHL, hoge maligniteitsgraad, mono of combi (Volw. 

en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 175 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Profylaxe en behandeling van leukemie in het 

centraal zenuwstelsel; cytarabine kan intrathecaal 

worden toegepast in combinatie met methotrexaat 

en corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: Leukemie, centraal zenuwstelsel, profylaxe of 

behandeling 

 

 

Indicatienummer: 739 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cytarabine in combinatie met andere chemotherapie 

bij recidief chronische lymfatische leukemie (CLL) ter 

voorbereiding op allogene stamceltransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT bij recidief CLL, combi voorbereidende 

behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 823 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Intrathecale toepassing bij 

Leptomeningeale metastasen van solide 
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tumoren/hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Leptomeningeale metastase solide tumor, 

intrathecaal (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 847 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Langerhans cell histiocytose (LCH) bij volwassenen 

waarvoor systemische behandeling aangewezen is. 

Verkorte indicatie: LCH, systemische behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 849 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leptomeningeale metastasering (solide tumoren). 

Verkorte indicatie: Leptomeningeale metastase solide tumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 890 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primaire Centraal zenuwstelsel (CNS) lymfoom; 

Centraal zenuwstelsel (CNS) metastasering van acute 

leukemieën/lymfomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Primair CNS lymfoom of CNS leukemie of lymfoom 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1046 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Persisterende centraal zenuwstelsel 

uitbreidingen bij acute leukemie. 

Verkorte indicatie: CNS uitbreiding van ALL of AML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1085 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voorbereiding op een stamceltransplantatie by 

lymfoide maligniteiten in combinatie met andere 

middelen (iv). 

Verkorte indicatie: HSCT bij lymfoïde maligniteit, combi voorbereidende 

behandeling  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1205 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

CYTARABINE SANDOZ INFVLST CONC 50MG/ML FLACON 20ML 
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Zindex nummer: 15624455 

ATC Code: L01BC01 

Werkzame stof: CYTARABINE 

Registratienummer: 11013 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 177 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor inductie van remissie bij acute myeloïde 

leukemie bij volwassenen en voor andere acute 

leukemieën bij volwassenen en kinderen. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) of ALL (Volw. en Kind 0-18 jaar), 

inductie van remissie 

 

 

Indicatienummer: 179 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met acute leukemie, die 

refractair is voor een lagere dosis. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent AML of ALL, hoge dosering (Volw. 

en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 180 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met leukemierecidief na 

eerdere remissie op chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Leukemierecidief, hoge dosering (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 181 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met secundaire, door 

cytostatica en/of bestraling geïnduceerde leukemie. 

Verkorte indicatie: Secundaire leukemie, hoge dosering 

 

 

Indicatienummer: 947 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met Non-Hodgkin-

lymfoom met hoge maligniteits graad (zoals 

lymfoblastair non Hodgkin lymfoom en Burkitt type 

non Hodgkin lymfoom. 

Verkorte indicatie: NHL, hoge maligniteitgraad, hoge dosering 

 

 

Indicatienummer: 171 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

acute myeloïde leukemie (AML). 

Verkorte indicatie: AML, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 172 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

acute lymfocytaire leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 173 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

chronische myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 174 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

hoge maligniteitsgraad non-Hodgkin lymfomen (zoals 

lymfoblastair non-Hodgkin lymfoom en Burkitt type 

non-Hodgkin lymfoom). 

Verkorte indicatie: NHL, hoge maligniteitsgraad, mono of combi (Volw. 

en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 175 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Profylaxe en behandeling van leukemie in het 

centraal zenuwstelsel; cytarabine kan intrathecaal 

worden toegepast in combinatie met methotrexaat 

en corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: Leukemie, centraal zenuwstelsel, profylaxe of 

behandeling 

 

 

Indicatienummer: 739 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cytarabine in combinatie met andere chemotherapie 

bij recidief chronische lymfatische leukemie (CLL) ter 

voorbereiding op allogene stamceltransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT bij recidief CLL, combi voorbereidende 

behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 823 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Kinderen: Intrathecale toepassing bij 

Leptomeningeale metastasen van solide 

tumoren/hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Leptomeningeale metastase solide tumor, 

intrathecaal (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 847 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Langerhans cell histiocytose (LCH) bij volwassenen 

waarvoor systemische behandeling aangewezen is. 

Verkorte indicatie: LCH, systemische behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 849 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leptomeningeale metastasering (solide tumoren). 

Verkorte indicatie: Leptomeningeale metastase solide tumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 890 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primaire Centraal zenuwstelsel (CNS) lymfoom; 

Centraal zenuwstelsel (CNS) metastasering van acute 

leukemieën/lymfomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Primair CNS lymfoom of CNS leukemie of lymfoom 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1046 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Persisterende centraal zenuwstelsel 

uitbreidingen bij acute leukemie. 

Verkorte indicatie: CNS uitbreiding van ALL of AML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1085 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voorbereiding op een stamceltransplantatie by 

lymfoide maligniteiten in combinatie met andere 

middelen (iv). 

Verkorte indicatie: HSCT bij lymfoïde maligniteit, combi voorbereidende 

behandeling  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1205 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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CYTARABINE SANDOZ INFVLST CONC 50MG/ML FLACON 40ML 

 

Zindex nummer: 15624463 

ATC Code: L01BC01 

Werkzame stof: CYTARABINE 

Registratienummer: 11013 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 177 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor inductie van remissie bij acute myeloïde 

leukemie bij volwassenen en voor andere acute 

leukemieën bij volwassenen en kinderen. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) of ALL (Volw. en Kind 0-18 jaar), 

inductie van remissie 

 

 

Indicatienummer: 179 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met acute leukemie, die 

refractair is voor een lagere dosis. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent AML of ALL, hoge dosering (Volw. 

en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 180 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met leukemierecidief na 

eerdere remissie op chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Leukemierecidief, hoge dosering (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 181 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met secundaire, door 

cytostatica en/of bestraling geïnduceerde leukemie. 

Verkorte indicatie: Secundaire leukemie, hoge dosering 

 

 

Indicatienummer: 947 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met Non-Hodgkin-

lymfoom met hoge maligniteits graad (zoals 

lymfoblastair non Hodgkin lymfoom en Burkitt type 

non Hodgkin lymfoom. 

Verkorte indicatie: NHL, hoge maligniteitgraad, hoge dosering 

 

 

Indicatienummer: 171 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 
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acute myeloïde leukemie (AML). 

Verkorte indicatie: AML, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 172 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

acute lymfocytaire leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 173 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

chronische myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 174 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

hoge maligniteitsgraad non-Hodgkin lymfomen (zoals 

lymfoblastair non-Hodgkin lymfoom en Burkitt type 

non-Hodgkin lymfoom). 

Verkorte indicatie: NHL, hoge maligniteitsgraad, mono of combi (Volw. 

en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 175 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Profylaxe en behandeling van leukemie in het 

centraal zenuwstelsel; cytarabine kan intrathecaal 

worden toegepast in combinatie met methotrexaat 

en corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: Leukemie, centraal zenuwstelsel, profylaxe of 

behandeling 

 

 

Indicatienummer: 739 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cytarabine in combinatie met andere chemotherapie 

bij recidief chronische lymfatische leukemie (CLL) ter 

voorbereiding op allogene stamceltransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT bij recidief CLL, combi voorbereidende 

behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 
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Indicatienummer: 823 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Intrathecale toepassing bij 

Leptomeningeale metastasen van solide 

tumoren/hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Leptomeningeale metastase solide tumor, 

intrathecaal (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 847 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Langerhans cell histiocytose (LCH) bij volwassenen 

waarvoor systemische behandeling aangewezen is. 

Verkorte indicatie: LCH, systemische behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 849 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leptomeningeale metastasering (solide tumoren). 

Verkorte indicatie: Leptomeningeale metastase solide tumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 890 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primaire Centraal zenuwstelsel (CNS) lymfoom; 

Centraal zenuwstelsel (CNS) metastasering van acute 

leukemieën/lymfomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Primair CNS lymfoom of CNS leukemie of lymfoom 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1046 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Persisterende centraal zenuwstelsel 

uitbreidingen bij acute leukemie. 

Verkorte indicatie: CNS uitbreiding van ALL of AML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1085 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voorbereiding op een stamceltransplantatie by 

lymfoide maligniteiten in combinatie met andere 

middelen (iv). 

Verkorte indicatie: HSCT bij lymfoïde maligniteit, combi voorbereidende 

behandeling  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1205 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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CYTARABINE SANDOZ INJVLST 20MG/ML FLACON 5ML 

 

Zindex nummer: 15624471 

ATC Code: L01BC01 

Werkzame stof: CYTARABINE 

Registratienummer: 6468 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 177 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor inductie van remissie bij acute myeloïde 

leukemie bij volwassenen en voor andere acute 

leukemieën bij volwassenen en kinderen. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) of ALL (Volw. en Kind 0-18 jaar), 

inductie van remissie 

 

 

Indicatienummer: 179 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met acute leukemie, die 

refractair is voor een lagere dosis. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent AML of ALL, hoge dosering (Volw. 

en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 180 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met leukemierecidief na 

eerdere remissie op chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Leukemierecidief, hoge dosering (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 181 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met secundaire, door 

cytostatica en/of bestraling geïnduceerde leukemie. 

Verkorte indicatie: Secundaire leukemie, hoge dosering 

 

 

Indicatienummer: 947 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In hoge dosering meer dan 1g/m2 voor de 

behandeling van patiënten met Non-Hodgkin-

lymfoom met hoge maligniteits graad (zoals 

lymfoblastair non Hodgkin lymfoom en Burkitt type 

non Hodgkin lymfoom. 

Verkorte indicatie: NHL, hoge maligniteitgraad, hoge dosering 

 

 

Indicatienummer: 171 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 621 van 4271 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

acute myeloïde leukemie (AML). 

Verkorte indicatie: AML, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 172 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

acute lymfocytaire leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 173 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

chronische myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 174 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met andere 

chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met 

hoge maligniteitsgraad non-Hodgkin lymfomen (zoals 

lymfoblastair non-Hodgkin lymfoom en Burkitt type 

non-Hodgkin lymfoom). 

Verkorte indicatie: NHL, hoge maligniteitsgraad, mono of combi (Volw. 

en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 175 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Profylaxe en behandeling van leukemie in het 

centraal zenuwstelsel; cytarabine kan intrathecaal 

worden toegepast in combinatie met methotrexaat 

en corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: Leukemie, centraal zenuwstelsel, profylaxe of 

behandeling 

 

 

Indicatienummer: 739 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cytarabine in combinatie met andere chemotherapie 

bij recidief chronische lymfatische leukemie (CLL) ter 

voorbereiding op allogene stamceltransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT bij recidief CLL, combi voorbereidende 

behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 
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Indicatienummer: 823 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Intrathecale toepassing bij 

Leptomeningeale metastasen van solide 

tumoren/hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Leptomeningeale metastase solide tumor, 

intrathecaal (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 847 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Langerhans cell histiocytose (LCH) bij volwassenen 

waarvoor systemische behandeling aangewezen is. 

Verkorte indicatie: LCH, systemische behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 849 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leptomeningeale metastasering (solide tumoren). 

Verkorte indicatie: Leptomeningeale metastase solide tumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 890 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primaire Centraal zenuwstelsel (CNS) lymfoom; 

Centraal zenuwstelsel (CNS) metastasering van acute 

leukemieën/lymfomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Primair CNS lymfoom of CNS leukemie of lymfoom 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1046 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Persisterende centraal zenuwstelsel 

uitbreidingen bij acute leukemie. 

Verkorte indicatie: CNS uitbreiding van ALL of AML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1085 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voorbereiding op een stamceltransplantatie by 

lymfoide maligniteiten in combinatie met andere 

middelen (iv). 

Verkorte indicatie: HSCT bij lymfoïde maligniteit, combi voorbereidende 

behandeling  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1205 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 
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Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DACOGEN INFPDR FLACON 50MG 

 

Zindex nummer: 15820742 

ATC Code: L01BC08 

Werkzame stof: DECITABINE 

Registratienummer: EU/1/12/792/001 

Fabrikant: JANSSEN-CILAG BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 186 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met nieuw-

gediagnosticeerde de novo of secundaire acute 

myeloïde leukemie (AML) volgens de classificatie van 

de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die niet in 

aanmerking komen voor standaard 

inductiechemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde AML, niet in aanmerking 

voor inductiechemo (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1404 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief AML bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DACOGEN INFPDR FLACON 50MG 

 

Zindex nummer: 16308085 

ATC Code: L01BC08 

Werkzame stof: DECITABINE 

Registratienummer: EU/1/12/792/001 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 186 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met nieuw-

gediagnosticeerde de novo of secundaire acute 

myeloïde leukemie (AML) volgens de classificatie van 

de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die niet in 

aanmerking komen voor standaard 

inductiechemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde AML, niet in aanmerking 

voor inductiechemo (Volw.) 
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Indicatienummer: 1404 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief AML bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DACOGEN INFPDR FLACON 50MG 

 

Zindex nummer: 16593480 

ATC Code: L01BC08 

Werkzame stof: DECITABINE 

Registratienummer: EU/1/12/792/001 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 186 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met nieuw-

gediagnosticeerde de novo of secundaire acute 

myeloïde leukemie (AML) volgens de classificatie van 

de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die niet in 

aanmerking komen voor standaard 

inductiechemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde AML, niet in aanmerking 

voor inductiechemo (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1404 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief AML bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DACOGEN INFPDR FLACON 50MG 

 

Zindex nummer: 16596447 

ATC Code: L01BC08 

Werkzame stof: DECITABINE 

Registratienummer: EU/1/12/792/001 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 186 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met nieuw-
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gediagnosticeerde de novo of secundaire acute 

myeloïde leukemie (AML) volgens de classificatie van 

de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die niet in 

aanmerking komen voor standaard 

inductiechemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde AML, niet in aanmerking 

voor inductiechemo (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1404 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief AML bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DACOGEN INFPDR FLACON 50MG 

 

Zindex nummer: 16734149 

ATC Code: L01BC08 

Werkzame stof: DECITABINE 

Registratienummer: EU/1/12/792/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 186 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met nieuw-

gediagnosticeerde de novo of secundaire acute 

myeloïde leukemie (AML) volgens de classificatie van 

de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die niet in 

aanmerking komen voor standaard 

inductiechemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde AML, niet in aanmerking 

voor inductiechemo (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1404 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief AML bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DACOGEN INFPDR FLACON 50MG 

 

Zindex nummer: 16773063 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 626 van 4271 

ATC Code: L01BC08 

Werkzame stof: DECITABINE 

Registratienummer: EU/1/12/792/001 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 186 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met nieuw-

gediagnosticeerde de novo of secundaire acute 

myeloïde leukemie (AML) volgens de classificatie van 

de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die niet in 

aanmerking komen voor standaard 

inductiechemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde AML, niet in aanmerking 

voor inductiechemo (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1404 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief AML bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DARZALEX INFVLST CONCENTRAAT 20MG/ML FLACON  5ML 

 

Zindex nummer: 16252063 

ATC Code: L01XC24 

Werkzame stof: DARATUMUMAB 

Registratienummer: EU/1/16/1101/001 

Fabrikant: JANSSEN-CILAG BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1357 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gerecidiveerd en refractair multipel 

myeloom, bij wie de voorgaande behandeling 

bestond uit een proteasoomremmer en een 

immunomodulerend middel en die bij de laatste 

behandeling ziekteprogressie hebben vertoond. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MM, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1472 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met lenalidomide en dexamethason, of 

bortezomib en dexamethason voor de behandeling 

van volwassen patiënten met multipel myeloom die 

minstens 1 eerdere behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, 2de lijn, combi met dexamethason en 
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bortezomib of lenalidomide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1635 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met bortezomib, melfalan en prednison 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom die niet in 

aanmerking komen voor autologe 

stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, niet in aanmerking voor 

autologe HSCT, combi met bortezomib, melfalan en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DARZALEX INFVLST CONCENTRAAT 20MG/ML FLACON 20ML 

 

Zindex nummer: 16252071 

ATC Code: L01XC24 

Werkzame stof: DARATUMUMAB 

Registratienummer: EU/1/16/1101/002 

Fabrikant: JANSSEN-CILAG BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1357 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gerecidiveerd en refractair multipel 

myeloom, bij wie de voorgaande behandeling 

bestond uit een proteasoomremmer en een 

immunomodulerend middel en die bij de laatste 

behandeling ziekteprogressie hebben vertoond. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MM, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1472 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met lenalidomide en dexamethason, of 

bortezomib en dexamethason voor de behandeling 

van volwassen patiënten met multipel myeloom die 

minstens 1 eerdere behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, 2de lijn, combi met dexamethason en 

bortezomib of lenalidomide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1635 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met bortezomib, melfalan en prednison 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom die niet in 

aanmerking komen voor autologe 
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stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, niet in aanmerking voor 

autologe HSCT, combi met bortezomib, melfalan en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DARZALEX INFVLST CONCENTRAAT 20MG/ML FLACON 20ML 

 

Zindex nummer: 16673174 

ATC Code: L01XC24 

Werkzame stof: DARATUMUMAB 

Registratienummer: EU/1/16/1101/002 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1357 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gerecidiveerd en refractair multipel 

myeloom, bij wie de voorgaande behandeling 

bestond uit een proteasoomremmer en een 

immunomodulerend middel en die bij de laatste 

behandeling ziekteprogressie hebben vertoond. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MM, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1472 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met lenalidomide en dexamethason, of 

bortezomib en dexamethason voor de behandeling 

van volwassen patiënten met multipel myeloom die 

minstens 1 eerdere behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, 2de lijn, combi met dexamethason en 

bortezomib of lenalidomide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1635 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met bortezomib, melfalan en prednison 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom die niet in 

aanmerking komen voor autologe 

stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, niet in aanmerking voor 

autologe HSCT, combi met bortezomib, melfalan en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 
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Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DARZALEX INFVLST CONCENTRAAT 20MG/ML FLACON 20ML 

 

Zindex nummer: 16725689 

ATC Code: L01XC24 

Werkzame stof: DARATUMUMAB 

Registratienummer: EU/1/16/1101/002 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1357 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gerecidiveerd en refractair multipel 

myeloom, bij wie de voorgaande behandeling 

bestond uit een proteasoomremmer en een 

immunomodulerend middel en die bij de laatste 

behandeling ziekteprogressie hebben vertoond. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MM, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1472 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met lenalidomide en dexamethason, of 

bortezomib en dexamethason voor de behandeling 

van volwassen patiënten met multipel myeloom die 

minstens 1 eerdere behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, 2de lijn, combi met dexamethason en 

bortezomib of lenalidomide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1635 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met bortezomib, melfalan en prednison 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom die niet in 

aanmerking komen voor autologe 

stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, niet in aanmerking voor 

autologe HSCT, combi met bortezomib, melfalan en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DASATINIB CF TABLET FILMOMHULD 70MG 

 

Zindex nummer: 16779150 

ATC Code: L01XE06 

Werkzame stof: DASATINIB 

Registratienummer: 120797 
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Fabrikant: CENTRAFARM BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1624 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

nieuw gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-

positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) 

in de chronische fase (Ph+ CML-CP) of met Ph+ CML-

CP die resistent of intolerant zijn voor eerder 

toegediende geneesmiddelen waaronder imatinib. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde, resistente of intolerante 

Ph+ CML, chronische fase (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2682 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

nieuw gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-

positieve (Ph+) acute lymfoblastaire leukemie (ALL) 

in combinatie met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL, combi (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 183 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-positieve 

(Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) in de 

chronische fase (CF). *Deze (deel)indicatie wordt 

beschermd door een octrooi. Bristol-Myers Squibb is 

houder van het octrooi. Voor meer informatie kunt u 

zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML, chronische fase 

(Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 184 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

chronische myeloïde leukemie (CML) in de 

chronische, acceleratie- of blastaire fase, die 

resistent of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen inclusief imatinib. *Deze 

(deel)indicatie wordt beschermd door een octrooi. 

Bristol-Myers Squibb is houder van het octrooi. Voor 

meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: CML, chronische, acceleratie of blastaire fase, >= 

2de lijn (Volw.) (Intolerantie of resistentie)* 

 

 

Indicatienummer: 2671 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

lymfoïde blasten chronische myeloïde leukemie (CML) 

die resistent of intolerant zijn voor eerder 
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toegediende geneesmiddelen. *Deze (deel)indicatie 

wordt beschermd door een octrooi. Bristol-Myers 

Squibb is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: CML (Volw.) (Intolerantie of resistentie)* 

 

 

Indicatienummer: 2672 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

Ph+ acute lymfoblastaire leukemie (ALL) die resistent 

of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Volw.) (Intolerantie of resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 156 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: CLL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 836 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante chronische myeloïde 

leukemie (CML) in chronische fase; 

Resistente/intolerante/recidiverende CML in 

acceleratie of blastaire fase. 

Verkorte indicatie: Resistent, recidief of intolerante CML, chronische, 

accelaratie of blastaire fase (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1034 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Eerstelijns behandeling Chronische 

Myeloïde Leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1207 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph-, TKI gevoelige ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph-, TKI gevoelige ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1208 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Atypische CML met een CSF3R mutatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Atypische CSF3R+ CML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1292 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante/recidiverende Ph+ 

Acute Lymfatische Leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: Resistent, intolerantie of recidief Ph+ ALL (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DASATINIB SANDOZ TABLET FILMOMHULD 100MG 

 

Zindex nummer: 16736931 
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ATC Code: L01XE06 

Werkzame stof: DASATINIB 

Registratienummer: 120805 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1624 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

nieuw gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-

positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) 

in de chronische fase (Ph+ CML-CP) of met Ph+ CML-

CP die resistent of intolerant zijn voor eerder 

toegediende geneesmiddelen waaronder imatinib. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde, resistente of intolerante 

Ph+ CML, chronische fase (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2682 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

nieuw gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-

positieve (Ph+) acute lymfoblastaire leukemie (ALL) 

in combinatie met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL, combi (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 183 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-positieve 

(Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) in de 

chronische fase (CF). *Deze (deel)indicatie wordt 

beschermd door een octrooi. Bristol-Myers Squibb is 

houder van het octrooi. Voor meer informatie kunt u 

zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML, chronische fase 

(Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 184 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

chronische myeloïde leukemie (CML) in de 

chronische, acceleratie- of blastaire fase, die 

resistent of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen inclusief imatinib. *Deze 

(deel)indicatie wordt beschermd door een octrooi. 

Bristol-Myers Squibb is houder van het octrooi. Voor 

meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: CML, chronische, acceleratie of blastaire fase, >= 

2de lijn (Volw.) (Intolerantie of resistentie)* 

 

 

Indicatienummer: 2671 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

lymfoïde blasten chronische myeloïde leukemie (CML) 

die resistent of intolerant zijn voor eerder 

toegediende geneesmiddelen. *Deze (deel)indicatie 

wordt beschermd door een octrooi. Bristol-Myers 

Squibb is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: CML (Volw.) (Intolerantie of resistentie)* 

 

 

Indicatienummer: 2672 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

Ph+ acute lymfoblastaire leukemie (ALL) die resistent 

of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Volw.) (Intolerantie of resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 156 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: CLL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 836 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante chronische myeloïde 

leukemie (CML) in chronische fase; 

Resistente/intolerante/recidiverende CML in 

acceleratie of blastaire fase. 

Verkorte indicatie: Resistent, recidief of intolerante CML, chronische, 

accelaratie of blastaire fase (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 
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Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1034 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Eerstelijns behandeling Chronische 

Myeloïde Leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1207 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph-, TKI gevoelige ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph-, TKI gevoelige ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1208 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Atypische CML met een CSF3R mutatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Atypische CSF3R+ CML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1292 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante/recidiverende Ph+ 

Acute Lymfatische Leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: Resistent, intolerantie of recidief Ph+ ALL (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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DASATINIB SANDOZ TABLET FILMOMHULD 20MG 

 

Zindex nummer: 16736958 

ATC Code: L01XE06 

Werkzame stof: DASATINIB 

Registratienummer: 120801 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1624 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

nieuw gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-

positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) 

in de chronische fase (Ph+ CML-CP) of met Ph+ CML-

CP die resistent of intolerant zijn voor eerder 

toegediende geneesmiddelen waaronder imatinib. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde, resistente of intolerante 

Ph+ CML, chronische fase (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2682 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

nieuw gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-

positieve (Ph+) acute lymfoblastaire leukemie (ALL) 

in combinatie met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL, combi (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 183 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-positieve 

(Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) in de 

chronische fase (CF). *Deze (deel)indicatie wordt 

beschermd door een octrooi. Bristol-Myers Squibb is 

houder van het octrooi. Voor meer informatie kunt u 

zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML, chronische fase 

(Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 184 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

chronische myeloïde leukemie (CML) in de 

chronische, acceleratie- of blastaire fase, die 

resistent of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen inclusief imatinib. *Deze 

(deel)indicatie wordt beschermd door een octrooi. 

Bristol-Myers Squibb is houder van het octrooi. Voor 

meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: CML, chronische, acceleratie of blastaire fase, >= 

2de lijn (Volw.) (Intolerantie of resistentie)* 
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Indicatienummer: 2671 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

lymfoïde blasten chronische myeloïde leukemie (CML) 

die resistent of intolerant zijn voor eerder 

toegediende geneesmiddelen. *Deze (deel)indicatie 

wordt beschermd door een octrooi. Bristol-Myers 

Squibb is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: CML (Volw.) (Intolerantie of resistentie)* 

 

 

Indicatienummer: 2672 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

Ph+ acute lymfoblastaire leukemie (ALL) die resistent 

of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Volw.) (Intolerantie of resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 156 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: CLL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 836 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante chronische myeloïde 

leukemie (CML) in chronische fase; 

Resistente/intolerante/recidiverende CML in 

acceleratie of blastaire fase. 

Verkorte indicatie: Resistent, recidief of intolerante CML, chronische, 

accelaratie of blastaire fase (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1034 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Eerstelijns behandeling Chronische 

Myeloïde Leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1207 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph-, TKI gevoelige ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph-, TKI gevoelige ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1208 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Atypische CML met een CSF3R mutatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Atypische CSF3R+ CML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1292 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante/recidiverende Ph+ 

Acute Lymfatische Leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: Resistent, intolerantie of recidief Ph+ ALL (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 639 van 4271 

 

 

DASATINIB SANDOZ TABLET FILMOMHULD 50MG 

 

Zindex nummer: 16736966 

ATC Code: L01XE06 

Werkzame stof: DASATINIB 

Registratienummer: 120802 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1624 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

nieuw gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-

positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) 

in de chronische fase (Ph+ CML-CP) of met Ph+ CML-

CP die resistent of intolerant zijn voor eerder 

toegediende geneesmiddelen waaronder imatinib. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde, resistente of intolerante 

Ph+ CML, chronische fase (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2682 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

nieuw gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-

positieve (Ph+) acute lymfoblastaire leukemie (ALL) 

in combinatie met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL, combi (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 183 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-positieve 

(Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) in de 

chronische fase (CF). *Deze (deel)indicatie wordt 

beschermd door een octrooi. Bristol-Myers Squibb is 

houder van het octrooi. Voor meer informatie kunt u 

zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML, chronische fase 

(Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 184 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

chronische myeloïde leukemie (CML) in de 

chronische, acceleratie- of blastaire fase, die 

resistent of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen inclusief imatinib. *Deze 

(deel)indicatie wordt beschermd door een octrooi. 

Bristol-Myers Squibb is houder van het octrooi. Voor 

meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 
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Verkorte indicatie: CML, chronische, acceleratie of blastaire fase, >= 

2de lijn (Volw.) (Intolerantie of resistentie)* 

 

 

Indicatienummer: 2671 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

lymfoïde blasten chronische myeloïde leukemie (CML) 

die resistent of intolerant zijn voor eerder 

toegediende geneesmiddelen. *Deze (deel)indicatie 

wordt beschermd door een octrooi. Bristol-Myers 

Squibb is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: CML (Volw.) (Intolerantie of resistentie)* 

 

 

Indicatienummer: 2672 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

Ph+ acute lymfoblastaire leukemie (ALL) die resistent 

of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Volw.) (Intolerantie of resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 156 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: CLL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 836 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante chronische myeloïde 

leukemie (CML) in chronische fase; 

Resistente/intolerante/recidiverende CML in 

acceleratie of blastaire fase. 

Verkorte indicatie: Resistent, recidief of intolerante CML, chronische, 

accelaratie of blastaire fase (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 
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Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1034 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Eerstelijns behandeling Chronische 

Myeloïde Leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1207 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph-, TKI gevoelige ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph-, TKI gevoelige ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1208 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Atypische CML met een CSF3R mutatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Atypische CSF3R+ CML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1292 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante/recidiverende Ph+ 

Acute Lymfatische Leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: Resistent, intolerantie of recidief Ph+ ALL (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 
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Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DASATINIB SANDOZ TABLET FILMOMHULD 70MG 

 

Zindex nummer: 16736974 

ATC Code: L01XE06 

Werkzame stof: DASATINIB 

Registratienummer: 120803 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1624 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

nieuw gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-

positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) 

in de chronische fase (Ph+ CML-CP) of met Ph+ CML-

CP die resistent of intolerant zijn voor eerder 

toegediende geneesmiddelen waaronder imatinib. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde, resistente of intolerante 

Ph+ CML, chronische fase (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2682 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

nieuw gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-

positieve (Ph+) acute lymfoblastaire leukemie (ALL) 

in combinatie met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL, combi (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 183 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-positieve 

(Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) in de 

chronische fase (CF). *Deze (deel)indicatie wordt 

beschermd door een octrooi. Bristol-Myers Squibb is 

houder van het octrooi. Voor meer informatie kunt u 

zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML, chronische fase 

(Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 184 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

chronische myeloïde leukemie (CML) in de 

chronische, acceleratie- of blastaire fase, die 

resistent of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen inclusief imatinib. *Deze 

(deel)indicatie wordt beschermd door een octrooi. 
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Bristol-Myers Squibb is houder van het octrooi. Voor 

meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: CML, chronische, acceleratie of blastaire fase, >= 

2de lijn (Volw.) (Intolerantie of resistentie)* 

 

 

Indicatienummer: 2671 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

lymfoïde blasten chronische myeloïde leukemie (CML) 

die resistent of intolerant zijn voor eerder 

toegediende geneesmiddelen. *Deze (deel)indicatie 

wordt beschermd door een octrooi. Bristol-Myers 

Squibb is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: CML (Volw.) (Intolerantie of resistentie)* 

 

 

Indicatienummer: 2672 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

Ph+ acute lymfoblastaire leukemie (ALL) die resistent 

of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Volw.) (Intolerantie of resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 156 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: CLL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 836 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante chronische myeloïde 

leukemie (CML) in chronische fase; 

Resistente/intolerante/recidiverende CML in 

acceleratie of blastaire fase. 

Verkorte indicatie: Resistent, recidief of intolerante CML, chronische, 

accelaratie of blastaire fase (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1034 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Eerstelijns behandeling Chronische 

Myeloïde Leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1207 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph-, TKI gevoelige ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph-, TKI gevoelige ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1208 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Atypische CML met een CSF3R mutatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Atypische CSF3R+ CML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1292 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante/recidiverende Ph+ 

Acute Lymfatische Leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: Resistent, intolerantie of recidief Ph+ ALL (Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DEFITELIO INFVLST CONC 80MG/ML FLACON 2,5ML 

 

Zindex nummer: 16037820 

ATC Code: B01AX01 

Werkzame stof: DEFIBROTIDE 

Registratienummer: EU/1/13/878/001 

Fabrikant: JAZZ PHARMACEUTICALS NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 187 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige hepatische 

venoocclusieve ziekte (VOD), ook wel bekend als 

sinusoïdaal-obstructiesyndroom (SOS) bij 

hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) bij 

volwassenen, jongeren, kinderen en zuigelingen in de 

leeftijd vanaf 1 maand. 

Verkorte indicatie: Hepatische VOD bij HSCT (Volw. en Kind 1 maand - 

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1209 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: VOD bij kinderen en zuigelingen. 

Verkorte indicatie: VOD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DINUTUXIMAB BETA EUSA INF CONC 4,5MG/ML F 4,5ML 

 

Zindex nummer: 16520653 

ATC Code: L01XC16 

Werkzame stof: DINUTUXIMAB BETA 

Registratienummer: EU/1/17/1191/001 

Fabrikant: EUSA PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1504 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van hoogrisico-neuroblastoom 

bij patiënten van 12 maanden en ouder, die eerder 

werden behandeld met inductiechemotherapie en 

minstens een partiële respons bereikten, gevolgd 

door myeloablatieve therapie en 
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stamceltransplantatie, evenals bij patiënten met een 

voorgeschiedenis van gerecidiveerd of refractair 

neuroblastoom, met of zonder restziekte. 

Voorafgaand aan de behandeling van gerecidiveerd 

neuroblastoom dient een eventuele actief 

progressieve ziekte te worden gestabiliseerd met 

andere passende maatregelen. Bij patiënten met een 

voorgeschiedenis van gerecidiveerde/refractaire 

ziekte en bij patiënten die geen complete respons 

bereikten na eerstelijnsbehandeling, dient dit middel 

te worden gecombineerd met interleukine-2 (IL-2). 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief, therapieresistent of hoog-

risico (Volw. en Kind 12 maanden - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2675 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met isotretinoïne bij de eerstelijns 

onderhoudstherapie van HR-neuroblastoom patiënten 

ouder dan 12 maanden die eerder werden behandeld 

met inductiechemotherapie en minstens een partiële 

respons bereikten, gevolgd door myeloablatieve 

therapie en stamceltransplantatie en wel of niet een 

complete respons bereikten. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, hoog-risico, 1e lijn, combi met 

isotretinoine (Volw. en Kind 12 maanden - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DOCETAXEL ACCORD INFVLST CONC 20MG/ML FL 1ML 

 

Zindex nummer: 15831590 

ATC Code: L01CD02 

Werkzame stof: DOCETAXEL 

Registratienummer: EU/1/12/769/001 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 193 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met doxorubicine en cyclofosfamide 

voor de adjuvante behandeling van patiënten met 

operabele klierpositieve en kliernegatieve 

borstkanker. Bij patiënten met operabele 

kliernegatieve borstkanker dient de adjuvante 

behandeling beperkt te blijven tot patiënten die in 

aanmerking komen om chemotherapie te ontvangen 

volgens de internationaal vastgestelde criteria voor 

primaire behandeling van vroege borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, klierpositief of kliernegatief, combi  met 

doxorubicine en cyclofosfamide, adjuvant (Volw.) 
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Indicatienummer: 194 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met doxorubicine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker, die voor deze 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, 1e lijn, combi met doxorubicine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 195 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de behandeling van patiënten met 

lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, 

nadat chemotherapie heeft gefaald. Voorafgaande 

chemotherapie dient een antracycline of een 

alkylerende stof te hebben bevat. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 2de lijn, mono  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 196 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met trastuzumab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerde borstkanker, bij 

tumoren die een overexpressie van HER2 vertonen 

en die voor de gemetastaseerde aandoening nog niet 

zijn behandeld met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, 1e lijn, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 197 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker nadat chemotherapie 

heeft gefaald. Voorafgaande chemotherapie dient een 

antracycline te hebben bevat. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 2de lijn, combi met capecitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 198 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderde 

of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, 

nadat voorafgaande chemotherapie heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 199 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

patiënten met inoperabele, lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, bij 

patiënten die voor deze aandoening niet eerder 

chemotherapie hebben ontvangen. 
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Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, LA of m, 1e lijn, combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 200 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met prednison of prednisolon voor de 

behandeling van patiënten met hormoon refractair 

gemetastaseerde prostaatkanker. 

Verkorte indicatie: CRPC, m, combi met prednison of prednisolon (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 201 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine en 5-fluorouracil voor de 

behandeling van patiënten met gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag, inclusief 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, die voor deze gemetastaseerde 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, 1e lijn, combi met 5-FU en cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 202 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine en 5-fluorouracil voor 

inductietherapie van patiënten met lokaal gevorderde 

plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met cisplatine en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 697 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele weke delen 

tumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: STT, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 704 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een anaplastisch schildkliercarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met docetaxel en 

doxorubicine als chemoradiatie. 

Verkorte indicatie: SchildklierC, anaplastisch, combi met docetaxel en 

doxorubicine, chemoradiatie (Volw.) 
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Indicatienummer: 818 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Ewing-sarcoom. 

Verkorte indicatie: EwingSRC  (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1045 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1213 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ovariumcarcium bij volwassenen bij contraindicatie 

voor paclitaxel. 

Verkorte indicatie: OvariumC bij contraindicatie paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1289 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Osteosarcoom. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1290 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende/refractaire solide tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1431 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvantbehandeling bij mammacarcinoom in 

combinatie cyclofosfamide. 

Verkorte indicatie: BC, combi met cyclofosfamide, adjuvant 

 

 

Indicatienummer: 1449 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met ramucirumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker met 

progressie van de ziekte na chemotherapie 

gebaseerd op platina. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn, combi met 

ramucirumab (Volw.) 
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Indicatienummer: 1450 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvant, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1451 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) in combinatie 

met adjuvante chemotherapie bestaande uit 

trastuzumab en carboplatine. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, combi met trastuzumab en 

carboplatine, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1473 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met inoperabele, lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker 

(NSCLC), bij patiënten die voor deze aandoening niet 

eerder chemotherapie hebben ontvangen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, LA of m, 1e lijn, combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1491 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en 5-fluorouracil voor 

de behandeling van patiënten met gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag, inclusief 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, die voor deze gemetastaseerde 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofageale overgang, m, 

1e lijn, combi met 5-FU en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1492 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en 5-fluorouracil voor 

inductietherapie van patiënten met lokaal gevorderde 

plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met 5-FU en 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1496 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van maagcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 1e lijn (Volw.) 
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Indicatienummer: 1523 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

trastuzumab bij volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde of lokaal teruggekeerde, 

niet-reseceerbare borstkanker die geen eerdere anti-

HER2-therapie of chemotherapie voor hun 

gemetastaseerde ziekte hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, LA of m, HER2+, combi met 

pertuzumab en trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1589 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Perioperatieve behandeling van volwassen patiënten 

met resectabel gastro-esophageale junctie- dan wel 

maagcarcinoom, in combinatie met oxaliplatine-

bevattend schema. 

Verkorte indicatie: MaagCa, operabel, combi met oxaliplatine, 

perioperatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1591 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie behandeling van hormonoonsensitieve 

prostaatcarcinoom in gemetastaseerde setting bij 

volwassenen met androgeendeprivatietherapie 

(ADT). 

Verkorte indicatie: HSPC, m, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1607 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab, 

pertuzumab en chemotherapie voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker met een hoog risico op 

recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DOCETAXEL ACCORD INFVLST CONC 20MG/ML FL 4ML 

 

Zindex nummer: 15831612 

ATC Code: L01CD02 

Werkzame stof: DOCETAXEL 

Registratienummer: EU/1/12/769/002 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 
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Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 193 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met doxorubicine en cyclofosfamide 

voor de adjuvante behandeling van patiënten met 

operabele klierpositieve en kliernegatieve 

borstkanker. Bij patiënten met operabele 

kliernegatieve borstkanker dient de adjuvante 

behandeling beperkt te blijven tot patiënten die in 

aanmerking komen om chemotherapie te ontvangen 

volgens de internationaal vastgestelde criteria voor 

primaire behandeling van vroege borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, klierpositief of kliernegatief, combi  met 

doxorubicine en cyclofosfamide, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 194 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met doxorubicine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker, die voor deze 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, 1e lijn, combi met doxorubicine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 195 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de behandeling van patiënten met 

lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, 

nadat chemotherapie heeft gefaald. Voorafgaande 

chemotherapie dient een antracycline of een 

alkylerende stof te hebben bevat. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 2de lijn, mono  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 196 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met trastuzumab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerde borstkanker, bij 

tumoren die een overexpressie van HER2 vertonen 

en die voor de gemetastaseerde aandoening nog niet 

zijn behandeld met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, 1e lijn, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 197 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker nadat chemotherapie 

heeft gefaald. Voorafgaande chemotherapie dient een 

antracycline te hebben bevat. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 2de lijn, combi met capecitabine 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 198 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderde 

of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, 

nadat voorafgaande chemotherapie heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 199 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

patiënten met inoperabele, lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, bij 

patiënten die voor deze aandoening niet eerder 

chemotherapie hebben ontvangen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, LA of m, 1e lijn, combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 200 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met prednison of prednisolon voor de 

behandeling van patiënten met hormoon refractair 

gemetastaseerde prostaatkanker. 

Verkorte indicatie: CRPC, m, combi met prednison of prednisolon (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 201 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine en 5-fluorouracil voor de 

behandeling van patiënten met gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag, inclusief 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, die voor deze gemetastaseerde 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, 1e lijn, combi met 5-FU en cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 202 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine en 5-fluorouracil voor 

inductietherapie van patiënten met lokaal gevorderde 

plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met cisplatine en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 
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Indicatienummer: 697 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele weke delen 

tumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: STT, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 704 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een anaplastisch schildkliercarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met docetaxel en 

doxorubicine als chemoradiatie. 

Verkorte indicatie: SchildklierC, anaplastisch, combi met docetaxel en 

doxorubicine, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 818 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Ewing-sarcoom. 

Verkorte indicatie: EwingSRC  (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1045 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1213 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ovariumcarcium bij volwassenen bij contraindicatie 

voor paclitaxel. 

Verkorte indicatie: OvariumC bij contraindicatie paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1289 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Osteosarcoom. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1290 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende/refractaire solide tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1431 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Adjuvantbehandeling bij mammacarcinoom in 

combinatie cyclofosfamide. 

Verkorte indicatie: BC, combi met cyclofosfamide, adjuvant 

 

 

Indicatienummer: 1449 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met ramucirumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker met 

progressie van de ziekte na chemotherapie 

gebaseerd op platina. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn, combi met 

ramucirumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1450 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvant, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1451 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) in combinatie 

met adjuvante chemotherapie bestaande uit 

trastuzumab en carboplatine. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, combi met trastuzumab en 

carboplatine, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1473 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met inoperabele, lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker 

(NSCLC), bij patiënten die voor deze aandoening niet 

eerder chemotherapie hebben ontvangen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, LA of m, 1e lijn, combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1491 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en 5-fluorouracil voor 

de behandeling van patiënten met gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag, inclusief 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, die voor deze gemetastaseerde 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofageale overgang, m, 

1e lijn, combi met 5-FU en carboplatine (Volw.) 
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Indicatienummer: 1492 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en 5-fluorouracil voor 

inductietherapie van patiënten met lokaal gevorderde 

plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met 5-FU en 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1496 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van maagcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1523 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

trastuzumab bij volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde of lokaal teruggekeerde, 

niet-reseceerbare borstkanker die geen eerdere anti-

HER2-therapie of chemotherapie voor hun 

gemetastaseerde ziekte hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, LA of m, HER2+, combi met 

pertuzumab en trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1589 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Perioperatieve behandeling van volwassen patiënten 

met resectabel gastro-esophageale junctie- dan wel 

maagcarcinoom, in combinatie met oxaliplatine-

bevattend schema. 

Verkorte indicatie: MaagCa, operabel, combi met oxaliplatine, 

perioperatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1591 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie behandeling van hormonoonsensitieve 

prostaatcarcinoom in gemetastaseerde setting bij 

volwassenen met androgeendeprivatietherapie 

(ADT). 

Verkorte indicatie: HSPC, m, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1607 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab, 

pertuzumab en chemotherapie voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker met een hoog risico op 

recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, adjuvant (Volw.) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DOCETAXEL ACCORD INFVLST CONC 20MG/ML FL 8ML 

 

Zindex nummer: 15831639 

ATC Code: L01CD02 

Werkzame stof: DOCETAXEL 

Registratienummer: EU/1/12/769/003 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 193 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met doxorubicine en cyclofosfamide 

voor de adjuvante behandeling van patiënten met 

operabele klierpositieve en kliernegatieve 

borstkanker. Bij patiënten met operabele 

kliernegatieve borstkanker dient de adjuvante 

behandeling beperkt te blijven tot patiënten die in 

aanmerking komen om chemotherapie te ontvangen 

volgens de internationaal vastgestelde criteria voor 

primaire behandeling van vroege borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, klierpositief of kliernegatief, combi  met 

doxorubicine en cyclofosfamide, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 194 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met doxorubicine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker, die voor deze 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, 1e lijn, combi met doxorubicine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 195 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de behandeling van patiënten met 

lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, 

nadat chemotherapie heeft gefaald. Voorafgaande 

chemotherapie dient een antracycline of een 

alkylerende stof te hebben bevat. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 2de lijn, mono  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 196 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met trastuzumab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerde borstkanker, bij 

tumoren die een overexpressie van HER2 vertonen 
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en die voor de gemetastaseerde aandoening nog niet 

zijn behandeld met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, 1e lijn, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 197 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker nadat chemotherapie 

heeft gefaald. Voorafgaande chemotherapie dient een 

antracycline te hebben bevat. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 2de lijn, combi met capecitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 198 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderde 

of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, 

nadat voorafgaande chemotherapie heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 199 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

patiënten met inoperabele, lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, bij 

patiënten die voor deze aandoening niet eerder 

chemotherapie hebben ontvangen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, LA of m, 1e lijn, combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 200 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met prednison of prednisolon voor de 

behandeling van patiënten met hormoon refractair 

gemetastaseerde prostaatkanker. 

Verkorte indicatie: CRPC, m, combi met prednison of prednisolon (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 201 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine en 5-fluorouracil voor de 

behandeling van patiënten met gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag, inclusief 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, die voor deze gemetastaseerde 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, 1e lijn, combi met 5-FU en cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 202 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine en 5-fluorouracil voor 

inductietherapie van patiënten met lokaal gevorderde 

plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met cisplatine en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 697 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele weke delen 

tumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: STT, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 704 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een anaplastisch schildkliercarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met docetaxel en 

doxorubicine als chemoradiatie. 

Verkorte indicatie: SchildklierC, anaplastisch, combi met docetaxel en 

doxorubicine, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 818 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Ewing-sarcoom. 

Verkorte indicatie: EwingSRC  (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1045 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1213 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ovariumcarcium bij volwassenen bij contraindicatie 

voor paclitaxel. 

Verkorte indicatie: OvariumC bij contraindicatie paclitaxel (Volw.) 
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Indicatienummer: 1289 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Osteosarcoom. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1290 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende/refractaire solide tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1431 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvantbehandeling bij mammacarcinoom in 

combinatie cyclofosfamide. 

Verkorte indicatie: BC, combi met cyclofosfamide, adjuvant 

 

 

Indicatienummer: 1449 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met ramucirumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker met 

progressie van de ziekte na chemotherapie 

gebaseerd op platina. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn, combi met 

ramucirumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1450 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvant, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1451 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) in combinatie 

met adjuvante chemotherapie bestaande uit 

trastuzumab en carboplatine. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, combi met trastuzumab en 

carboplatine, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1473 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met inoperabele, lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker 

(NSCLC), bij patiënten die voor deze aandoening niet 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 661 van 4271 

eerder chemotherapie hebben ontvangen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, LA of m, 1e lijn, combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1491 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en 5-fluorouracil voor 

de behandeling van patiënten met gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag, inclusief 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, die voor deze gemetastaseerde 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofageale overgang, m, 

1e lijn, combi met 5-FU en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1492 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en 5-fluorouracil voor 

inductietherapie van patiënten met lokaal gevorderde 

plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met 5-FU en 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1496 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van maagcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1523 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

trastuzumab bij volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde of lokaal teruggekeerde, 

niet-reseceerbare borstkanker die geen eerdere anti-

HER2-therapie of chemotherapie voor hun 

gemetastaseerde ziekte hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, LA of m, HER2+, combi met 

pertuzumab en trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1589 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Perioperatieve behandeling van volwassen patiënten 

met resectabel gastro-esophageale junctie- dan wel 

maagcarcinoom, in combinatie met oxaliplatine-

bevattend schema. 

Verkorte indicatie: MaagCa, operabel, combi met oxaliplatine, 

perioperatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1591 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Monotherapie behandeling van hormonoonsensitieve 

prostaatcarcinoom in gemetastaseerde setting bij 

volwassenen met androgeendeprivatietherapie 

(ADT). 

Verkorte indicatie: HSPC, m, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1607 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab, 

pertuzumab en chemotherapie voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker met een hoog risico op 

recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DOCETAXEL AUROBINDO INFVLST CONC 20MG/ML FL 1ML 

 

Zindex nummer: 15623858 

ATC Code: L01CD02 

Werkzame stof: DOCETAXEL 

Registratienummer: 105481 

Fabrikant: AUROBINDO PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 193 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met doxorubicine en cyclofosfamide 

voor de adjuvante behandeling van patiënten met 

operabele klierpositieve en kliernegatieve 

borstkanker. Bij patiënten met operabele 

kliernegatieve borstkanker dient de adjuvante 

behandeling beperkt te blijven tot patiënten die in 

aanmerking komen om chemotherapie te ontvangen 

volgens de internationaal vastgestelde criteria voor 

primaire behandeling van vroege borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, klierpositief of kliernegatief, combi  met 

doxorubicine en cyclofosfamide, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 194 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met doxorubicine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker, die voor deze 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, 1e lijn, combi met doxorubicine (Volw.) 
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Indicatienummer: 195 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de behandeling van patiënten met 

lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, 

nadat chemotherapie heeft gefaald. Voorafgaande 

chemotherapie dient een antracycline of een 

alkylerende stof te hebben bevat. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 2de lijn, mono  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 196 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met trastuzumab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerde borstkanker, bij 

tumoren die een overexpressie van HER2 vertonen 

en die voor de gemetastaseerde aandoening nog niet 

zijn behandeld met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, 1e lijn, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 197 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker nadat chemotherapie 

heeft gefaald. Voorafgaande chemotherapie dient een 

antracycline te hebben bevat. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 2de lijn, combi met capecitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 198 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderde 

of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, 

nadat voorafgaande chemotherapie heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 199 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

patiënten met inoperabele, lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, bij 

patiënten die voor deze aandoening niet eerder 

chemotherapie hebben ontvangen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, LA of m, 1e lijn, combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 200 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met prednison of prednisolon voor de 

behandeling van patiënten met hormoon refractair 

gemetastaseerde prostaatkanker. 

Verkorte indicatie: CRPC, m, combi met prednison of prednisolon (Volw.) 
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Indicatienummer: 201 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine en 5-fluorouracil voor de 

behandeling van patiënten met gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag, inclusief 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, die voor deze gemetastaseerde 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, 1e lijn, combi met 5-FU en cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 202 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine en 5-fluorouracil voor 

inductietherapie van patiënten met lokaal gevorderde 

plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met cisplatine en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 697 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele weke delen 

tumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: STT, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 704 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een anaplastisch schildkliercarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met docetaxel en 

doxorubicine als chemoradiatie. 

Verkorte indicatie: SchildklierC, anaplastisch, combi met docetaxel en 

doxorubicine, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 818 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Ewing-sarcoom. 

Verkorte indicatie: EwingSRC  (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 
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gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1045 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1213 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ovariumcarcium bij volwassenen bij contraindicatie 

voor paclitaxel. 

Verkorte indicatie: OvariumC bij contraindicatie paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1289 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Osteosarcoom. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1290 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende/refractaire solide tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1431 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvantbehandeling bij mammacarcinoom in 

combinatie cyclofosfamide. 

Verkorte indicatie: BC, combi met cyclofosfamide, adjuvant 

 

 

Indicatienummer: 1449 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met ramucirumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker met 

progressie van de ziekte na chemotherapie 

gebaseerd op platina. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn, combi met 

ramucirumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1450 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvant, combi met trastuzumab 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 1451 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) in combinatie 

met adjuvante chemotherapie bestaande uit 

trastuzumab en carboplatine. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, combi met trastuzumab en 

carboplatine, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1473 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met inoperabele, lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker 

(NSCLC), bij patiënten die voor deze aandoening niet 

eerder chemotherapie hebben ontvangen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, LA of m, 1e lijn, combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1491 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en 5-fluorouracil voor 

de behandeling van patiënten met gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag, inclusief 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, die voor deze gemetastaseerde 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofageale overgang, m, 

1e lijn, combi met 5-FU en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1492 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en 5-fluorouracil voor 

inductietherapie van patiënten met lokaal gevorderde 

plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met 5-FU en 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1496 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van maagcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1523 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

trastuzumab bij volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde of lokaal teruggekeerde, 

niet-reseceerbare borstkanker die geen eerdere anti-

HER2-therapie of chemotherapie voor hun 

gemetastaseerde ziekte hebben gekregen. 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 667 van 4271 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, LA of m, HER2+, combi met 

pertuzumab en trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1589 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Perioperatieve behandeling van volwassen patiënten 

met resectabel gastro-esophageale junctie- dan wel 

maagcarcinoom, in combinatie met oxaliplatine-

bevattend schema. 

Verkorte indicatie: MaagCa, operabel, combi met oxaliplatine, 

perioperatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1591 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie behandeling van hormonoonsensitieve 

prostaatcarcinoom in gemetastaseerde setting bij 

volwassenen met androgeendeprivatietherapie 

(ADT). 

Verkorte indicatie: HSPC, m, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1607 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab, 

pertuzumab en chemotherapie voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker met een hoog risico op 

recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DOCETAXEL AUROBINDO INFVLST CONC 20MG/ML FL 4ML 

 

Zindex nummer: 15623866 

ATC Code: L01CD02 

Werkzame stof: DOCETAXEL 

Registratienummer: 105481 

Fabrikant: AUROBINDO PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 193 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met doxorubicine en cyclofosfamide 

voor de adjuvante behandeling van patiënten met 

operabele klierpositieve en kliernegatieve 

borstkanker. Bij patiënten met operabele 

kliernegatieve borstkanker dient de adjuvante 

behandeling beperkt te blijven tot patiënten die in 
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aanmerking komen om chemotherapie te ontvangen 

volgens de internationaal vastgestelde criteria voor 

primaire behandeling van vroege borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, klierpositief of kliernegatief, combi  met 

doxorubicine en cyclofosfamide, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 194 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met doxorubicine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker, die voor deze 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, 1e lijn, combi met doxorubicine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 195 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de behandeling van patiënten met 

lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, 

nadat chemotherapie heeft gefaald. Voorafgaande 

chemotherapie dient een antracycline of een 

alkylerende stof te hebben bevat. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 2de lijn, mono  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 196 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met trastuzumab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerde borstkanker, bij 

tumoren die een overexpressie van HER2 vertonen 

en die voor de gemetastaseerde aandoening nog niet 

zijn behandeld met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, 1e lijn, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 197 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker nadat chemotherapie 

heeft gefaald. Voorafgaande chemotherapie dient een 

antracycline te hebben bevat. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 2de lijn, combi met capecitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 198 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderde 

of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, 

nadat voorafgaande chemotherapie heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 199 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

patiënten met inoperabele, lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, bij 

patiënten die voor deze aandoening niet eerder 

chemotherapie hebben ontvangen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, LA of m, 1e lijn, combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 200 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met prednison of prednisolon voor de 

behandeling van patiënten met hormoon refractair 

gemetastaseerde prostaatkanker. 

Verkorte indicatie: CRPC, m, combi met prednison of prednisolon (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 201 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine en 5-fluorouracil voor de 

behandeling van patiënten met gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag, inclusief 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, die voor deze gemetastaseerde 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, 1e lijn, combi met 5-FU en cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 202 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine en 5-fluorouracil voor 

inductietherapie van patiënten met lokaal gevorderde 

plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met cisplatine en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 697 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele weke delen 

tumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: STT, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 704 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Bij een anaplastisch schildkliercarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met docetaxel en 

doxorubicine als chemoradiatie. 

Verkorte indicatie: SchildklierC, anaplastisch, combi met docetaxel en 

doxorubicine, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 818 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Ewing-sarcoom. 

Verkorte indicatie: EwingSRC  (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1045 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1213 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ovariumcarcium bij volwassenen bij contraindicatie 

voor paclitaxel. 

Verkorte indicatie: OvariumC bij contraindicatie paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1289 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Osteosarcoom. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1290 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende/refractaire solide tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1431 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvantbehandeling bij mammacarcinoom in 

combinatie cyclofosfamide. 

Verkorte indicatie: BC, combi met cyclofosfamide, adjuvant 

 

 

Indicatienummer: 1449 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met ramucirumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker met 
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progressie van de ziekte na chemotherapie 

gebaseerd op platina. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn, combi met 

ramucirumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1450 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvant, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1451 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) in combinatie 

met adjuvante chemotherapie bestaande uit 

trastuzumab en carboplatine. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, combi met trastuzumab en 

carboplatine, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1473 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met inoperabele, lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker 

(NSCLC), bij patiënten die voor deze aandoening niet 

eerder chemotherapie hebben ontvangen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, LA of m, 1e lijn, combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1491 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en 5-fluorouracil voor 

de behandeling van patiënten met gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag, inclusief 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, die voor deze gemetastaseerde 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofageale overgang, m, 

1e lijn, combi met 5-FU en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1492 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en 5-fluorouracil voor 

inductietherapie van patiënten met lokaal gevorderde 

plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met 5-FU en 

carboplatine (Volw.) 
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Indicatienummer: 1496 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van maagcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1523 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

trastuzumab bij volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde of lokaal teruggekeerde, 

niet-reseceerbare borstkanker die geen eerdere anti-

HER2-therapie of chemotherapie voor hun 

gemetastaseerde ziekte hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, LA of m, HER2+, combi met 

pertuzumab en trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1589 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Perioperatieve behandeling van volwassen patiënten 

met resectabel gastro-esophageale junctie- dan wel 

maagcarcinoom, in combinatie met oxaliplatine-

bevattend schema. 

Verkorte indicatie: MaagCa, operabel, combi met oxaliplatine, 

perioperatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1591 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie behandeling van hormonoonsensitieve 

prostaatcarcinoom in gemetastaseerde setting bij 

volwassenen met androgeendeprivatietherapie 

(ADT). 

Verkorte indicatie: HSPC, m, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1607 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab, 

pertuzumab en chemotherapie voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker met een hoog risico op 

recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DOCETAXEL AUROBINDO INFVLST CONC 20MG/ML FL 7ML 
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Zindex nummer: 15623874 

ATC Code: L01CD02 

Werkzame stof: DOCETAXEL 

Registratienummer: 105481 

Fabrikant: AUROBINDO PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 193 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met doxorubicine en cyclofosfamide 

voor de adjuvante behandeling van patiënten met 

operabele klierpositieve en kliernegatieve 

borstkanker. Bij patiënten met operabele 

kliernegatieve borstkanker dient de adjuvante 

behandeling beperkt te blijven tot patiënten die in 

aanmerking komen om chemotherapie te ontvangen 

volgens de internationaal vastgestelde criteria voor 

primaire behandeling van vroege borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, klierpositief of kliernegatief, combi  met 

doxorubicine en cyclofosfamide, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 194 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met doxorubicine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker, die voor deze 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, 1e lijn, combi met doxorubicine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 195 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de behandeling van patiënten met 

lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, 

nadat chemotherapie heeft gefaald. Voorafgaande 

chemotherapie dient een antracycline of een 

alkylerende stof te hebben bevat. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 2de lijn, mono  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 196 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met trastuzumab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerde borstkanker, bij 

tumoren die een overexpressie van HER2 vertonen 

en die voor de gemetastaseerde aandoening nog niet 

zijn behandeld met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, 1e lijn, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 197 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderde of 
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gemetastaseerde borstkanker nadat chemotherapie 

heeft gefaald. Voorafgaande chemotherapie dient een 

antracycline te hebben bevat. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 2de lijn, combi met capecitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 198 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderde 

of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, 

nadat voorafgaande chemotherapie heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 199 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

patiënten met inoperabele, lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, bij 

patiënten die voor deze aandoening niet eerder 

chemotherapie hebben ontvangen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, LA of m, 1e lijn, combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 200 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met prednison of prednisolon voor de 

behandeling van patiënten met hormoon refractair 

gemetastaseerde prostaatkanker. 

Verkorte indicatie: CRPC, m, combi met prednison of prednisolon (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 201 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine en 5-fluorouracil voor de 

behandeling van patiënten met gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag, inclusief 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, die voor deze gemetastaseerde 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, 1e lijn, combi met 5-FU en cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 202 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine en 5-fluorouracil voor 

inductietherapie van patiënten met lokaal gevorderde 

plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met cisplatine en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 697 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele weke delen 

tumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: STT, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 704 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een anaplastisch schildkliercarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met docetaxel en 

doxorubicine als chemoradiatie. 

Verkorte indicatie: SchildklierC, anaplastisch, combi met docetaxel en 

doxorubicine, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 818 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Ewing-sarcoom. 

Verkorte indicatie: EwingSRC  (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1045 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1213 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ovariumcarcium bij volwassenen bij contraindicatie 

voor paclitaxel. 

Verkorte indicatie: OvariumC bij contraindicatie paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1289 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Osteosarcoom. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1290 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende/refractaire solide tumoren. 
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Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1431 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvantbehandeling bij mammacarcinoom in 

combinatie cyclofosfamide. 

Verkorte indicatie: BC, combi met cyclofosfamide, adjuvant 

 

 

Indicatienummer: 1449 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met ramucirumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker met 

progressie van de ziekte na chemotherapie 

gebaseerd op platina. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn, combi met 

ramucirumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1450 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvant, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1451 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) in combinatie 

met adjuvante chemotherapie bestaande uit 

trastuzumab en carboplatine. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, combi met trastuzumab en 

carboplatine, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1473 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met inoperabele, lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker 

(NSCLC), bij patiënten die voor deze aandoening niet 

eerder chemotherapie hebben ontvangen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, LA of m, 1e lijn, combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1491 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en 5-fluorouracil voor 

de behandeling van patiënten met gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag, inclusief 
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adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, die voor deze gemetastaseerde 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofageale overgang, m, 

1e lijn, combi met 5-FU en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1492 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en 5-fluorouracil voor 

inductietherapie van patiënten met lokaal gevorderde 

plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met 5-FU en 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1496 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van maagcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1523 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

trastuzumab bij volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde of lokaal teruggekeerde, 

niet-reseceerbare borstkanker die geen eerdere anti-

HER2-therapie of chemotherapie voor hun 

gemetastaseerde ziekte hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, LA of m, HER2+, combi met 

pertuzumab en trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1589 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Perioperatieve behandeling van volwassen patiënten 

met resectabel gastro-esophageale junctie- dan wel 

maagcarcinoom, in combinatie met oxaliplatine-

bevattend schema. 

Verkorte indicatie: MaagCa, operabel, combi met oxaliplatine, 

perioperatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1591 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie behandeling van hormonoonsensitieve 

prostaatcarcinoom in gemetastaseerde setting bij 

volwassenen met androgeendeprivatietherapie 

(ADT). 

Verkorte indicatie: HSPC, m, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1607 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab, 
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pertuzumab en chemotherapie voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker met een hoog risico op 

recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DOCETAXEL AUROBINDO INFVLST CONC 20MG/ML FL 8ML 

 

Zindex nummer: 16302060 

ATC Code: L01CD02 

Werkzame stof: DOCETAXEL 

Registratienummer: 105481 

Fabrikant: AUROBINDO PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 193 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met doxorubicine en cyclofosfamide 

voor de adjuvante behandeling van patiënten met 

operabele klierpositieve en kliernegatieve 

borstkanker. Bij patiënten met operabele 

kliernegatieve borstkanker dient de adjuvante 

behandeling beperkt te blijven tot patiënten die in 

aanmerking komen om chemotherapie te ontvangen 

volgens de internationaal vastgestelde criteria voor 

primaire behandeling van vroege borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, klierpositief of kliernegatief, combi  met 

doxorubicine en cyclofosfamide, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 194 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met doxorubicine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker, die voor deze 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, 1e lijn, combi met doxorubicine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 195 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de behandeling van patiënten met 

lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, 

nadat chemotherapie heeft gefaald. Voorafgaande 

chemotherapie dient een antracycline of een 

alkylerende stof te hebben bevat. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 2de lijn, mono  (Volw.) 
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Indicatienummer: 196 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met trastuzumab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerde borstkanker, bij 

tumoren die een overexpressie van HER2 vertonen 

en die voor de gemetastaseerde aandoening nog niet 

zijn behandeld met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, 1e lijn, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 197 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker nadat chemotherapie 

heeft gefaald. Voorafgaande chemotherapie dient een 

antracycline te hebben bevat. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 2de lijn, combi met capecitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 198 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderde 

of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, 

nadat voorafgaande chemotherapie heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 199 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

patiënten met inoperabele, lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, bij 

patiënten die voor deze aandoening niet eerder 

chemotherapie hebben ontvangen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, LA of m, 1e lijn, combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 200 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met prednison of prednisolon voor de 

behandeling van patiënten met hormoon refractair 

gemetastaseerde prostaatkanker. 

Verkorte indicatie: CRPC, m, combi met prednison of prednisolon (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 201 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine en 5-fluorouracil voor de 

behandeling van patiënten met gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag, inclusief 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, die voor deze gemetastaseerde 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 680 van 4271 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, 1e lijn, combi met 5-FU en cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 202 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine en 5-fluorouracil voor 

inductietherapie van patiënten met lokaal gevorderde 

plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met cisplatine en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 697 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele weke delen 

tumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: STT, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 704 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een anaplastisch schildkliercarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met docetaxel en 

doxorubicine als chemoradiatie. 

Verkorte indicatie: SchildklierC, anaplastisch, combi met docetaxel en 

doxorubicine, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 818 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Ewing-sarcoom. 

Verkorte indicatie: EwingSRC  (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1045 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1213 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ovariumcarcium bij volwassenen bij contraindicatie 

voor paclitaxel. 

Verkorte indicatie: OvariumC bij contraindicatie paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1289 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Osteosarcoom. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1290 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende/refractaire solide tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1431 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvantbehandeling bij mammacarcinoom in 

combinatie cyclofosfamide. 

Verkorte indicatie: BC, combi met cyclofosfamide, adjuvant 

 

 

Indicatienummer: 1449 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met ramucirumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker met 

progressie van de ziekte na chemotherapie 

gebaseerd op platina. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn, combi met 

ramucirumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1450 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvant, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1451 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) in combinatie 

met adjuvante chemotherapie bestaande uit 

trastuzumab en carboplatine. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, combi met trastuzumab en 

carboplatine, adjuvant (Volw.) 
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Indicatienummer: 1473 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met inoperabele, lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker 

(NSCLC), bij patiënten die voor deze aandoening niet 

eerder chemotherapie hebben ontvangen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, LA of m, 1e lijn, combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1491 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en 5-fluorouracil voor 

de behandeling van patiënten met gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag, inclusief 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, die voor deze gemetastaseerde 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofageale overgang, m, 

1e lijn, combi met 5-FU en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1492 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en 5-fluorouracil voor 

inductietherapie van patiënten met lokaal gevorderde 

plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met 5-FU en 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1496 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van maagcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1523 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

trastuzumab bij volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde of lokaal teruggekeerde, 

niet-reseceerbare borstkanker die geen eerdere anti-

HER2-therapie of chemotherapie voor hun 

gemetastaseerde ziekte hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, LA of m, HER2+, combi met 

pertuzumab en trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1589 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Perioperatieve behandeling van volwassen patiënten 

met resectabel gastro-esophageale junctie- dan wel 

maagcarcinoom, in combinatie met oxaliplatine-

bevattend schema. 
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Verkorte indicatie: MaagCa, operabel, combi met oxaliplatine, 

perioperatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1591 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie behandeling van hormonoonsensitieve 

prostaatcarcinoom in gemetastaseerde setting bij 

volwassenen met androgeendeprivatietherapie 

(ADT). 

Verkorte indicatie: HSPC, m, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1607 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab, 

pertuzumab en chemotherapie voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker met een hoog risico op 

recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DOCETAXEL HOSPIRA INFVLST CONC 10MG/ML FL  2ML 

 

Zindex nummer: 15618501 

ATC Code: L01CD02 

Werkzame stof: DOCETAXEL 

Registratienummer: 100812 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 193 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met doxorubicine en cyclofosfamide 

voor de adjuvante behandeling van patiënten met 

operabele klierpositieve en kliernegatieve 

borstkanker. Bij patiënten met operabele 

kliernegatieve borstkanker dient de adjuvante 

behandeling beperkt te blijven tot patiënten die in 

aanmerking komen om chemotherapie te ontvangen 

volgens de internationaal vastgestelde criteria voor 

primaire behandeling van vroege borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, klierpositief of kliernegatief, combi  met 

doxorubicine en cyclofosfamide, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 194 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met doxorubicine voor de behandeling 
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van patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker, die voor deze 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, 1e lijn, combi met doxorubicine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 195 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de behandeling van patiënten met 

lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, 

nadat chemotherapie heeft gefaald. Voorafgaande 

chemotherapie dient een antracycline of een 

alkylerende stof te hebben bevat. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 2de lijn, mono  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 196 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met trastuzumab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerde borstkanker, bij 

tumoren die een overexpressie van HER2 vertonen 

en die voor de gemetastaseerde aandoening nog niet 

zijn behandeld met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, 1e lijn, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 197 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker nadat chemotherapie 

heeft gefaald. Voorafgaande chemotherapie dient een 

antracycline te hebben bevat. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 2de lijn, combi met capecitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 198 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderde 

of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, 

nadat voorafgaande chemotherapie heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 199 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

patiënten met inoperabele, lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, bij 

patiënten die voor deze aandoening niet eerder 

chemotherapie hebben ontvangen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, LA of m, 1e lijn, combi met 

cisplatine (Volw.) 
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Indicatienummer: 200 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met prednison of prednisolon voor de 

behandeling van patiënten met hormoon refractair 

gemetastaseerde prostaatkanker. 

Verkorte indicatie: CRPC, m, combi met prednison of prednisolon (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 201 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine en 5-fluorouracil voor de 

behandeling van patiënten met gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag, inclusief 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, die voor deze gemetastaseerde 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, 1e lijn, combi met 5-FU en cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 202 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine en 5-fluorouracil voor 

inductietherapie van patiënten met lokaal gevorderde 

plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met cisplatine en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 697 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele weke delen 

tumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: STT, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 704 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een anaplastisch schildkliercarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met docetaxel en 

doxorubicine als chemoradiatie. 

Verkorte indicatie: SchildklierC, anaplastisch, combi met docetaxel en 

doxorubicine, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 818 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Ewing-sarcoom. 
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Verkorte indicatie: EwingSRC  (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1045 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1213 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ovariumcarcium bij volwassenen bij contraindicatie 

voor paclitaxel. 

Verkorte indicatie: OvariumC bij contraindicatie paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1289 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Osteosarcoom. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1290 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende/refractaire solide tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1431 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvantbehandeling bij mammacarcinoom in 

combinatie cyclofosfamide. 

Verkorte indicatie: BC, combi met cyclofosfamide, adjuvant 

 

 

Indicatienummer: 1449 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met ramucirumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker met 

progressie van de ziekte na chemotherapie 

gebaseerd op platina. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn, combi met 

ramucirumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1450 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 
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adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvant, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1451 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) in combinatie 

met adjuvante chemotherapie bestaande uit 

trastuzumab en carboplatine. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, combi met trastuzumab en 

carboplatine, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1473 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met inoperabele, lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker 

(NSCLC), bij patiënten die voor deze aandoening niet 

eerder chemotherapie hebben ontvangen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, LA of m, 1e lijn, combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1491 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en 5-fluorouracil voor 

de behandeling van patiënten met gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag, inclusief 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, die voor deze gemetastaseerde 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofageale overgang, m, 

1e lijn, combi met 5-FU en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1492 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en 5-fluorouracil voor 

inductietherapie van patiënten met lokaal gevorderde 

plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met 5-FU en 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1496 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van maagcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1523 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

trastuzumab bij volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde of lokaal teruggekeerde, 

niet-reseceerbare borstkanker die geen eerdere anti-

HER2-therapie of chemotherapie voor hun 

gemetastaseerde ziekte hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, LA of m, HER2+, combi met 

pertuzumab en trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1589 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Perioperatieve behandeling van volwassen patiënten 

met resectabel gastro-esophageale junctie- dan wel 

maagcarcinoom, in combinatie met oxaliplatine-

bevattend schema. 

Verkorte indicatie: MaagCa, operabel, combi met oxaliplatine, 

perioperatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1591 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie behandeling van hormonoonsensitieve 

prostaatcarcinoom in gemetastaseerde setting bij 

volwassenen met androgeendeprivatietherapie 

(ADT). 

Verkorte indicatie: HSPC, m, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1607 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab, 

pertuzumab en chemotherapie voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker met een hoog risico op 

recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DOCETAXEL HOSPIRA INFVLST CONC 10MG/ML FL  8ML 

 

Zindex nummer: 15618528 

ATC Code: L01CD02 

Werkzame stof: DOCETAXEL 

Registratienummer: 100812 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 193 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: In combinatie met doxorubicine en cyclofosfamide 

voor de adjuvante behandeling van patiënten met 

operabele klierpositieve en kliernegatieve 

borstkanker. Bij patiënten met operabele 

kliernegatieve borstkanker dient de adjuvante 

behandeling beperkt te blijven tot patiënten die in 

aanmerking komen om chemotherapie te ontvangen 

volgens de internationaal vastgestelde criteria voor 

primaire behandeling van vroege borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, klierpositief of kliernegatief, combi  met 

doxorubicine en cyclofosfamide, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 194 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met doxorubicine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker, die voor deze 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, 1e lijn, combi met doxorubicine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 195 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de behandeling van patiënten met 

lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, 

nadat chemotherapie heeft gefaald. Voorafgaande 

chemotherapie dient een antracycline of een 

alkylerende stof te hebben bevat. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 2de lijn, mono  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 196 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met trastuzumab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerde borstkanker, bij 

tumoren die een overexpressie van HER2 vertonen 

en die voor de gemetastaseerde aandoening nog niet 

zijn behandeld met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, 1e lijn, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 197 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker nadat chemotherapie 

heeft gefaald. Voorafgaande chemotherapie dient een 

antracycline te hebben bevat. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 2de lijn, combi met capecitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 198 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderde 
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of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, 

nadat voorafgaande chemotherapie heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 199 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

patiënten met inoperabele, lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, bij 

patiënten die voor deze aandoening niet eerder 

chemotherapie hebben ontvangen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, LA of m, 1e lijn, combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 200 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met prednison of prednisolon voor de 

behandeling van patiënten met hormoon refractair 

gemetastaseerde prostaatkanker. 

Verkorte indicatie: CRPC, m, combi met prednison of prednisolon (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 201 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine en 5-fluorouracil voor de 

behandeling van patiënten met gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag, inclusief 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, die voor deze gemetastaseerde 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, 1e lijn, combi met 5-FU en cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 202 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine en 5-fluorouracil voor 

inductietherapie van patiënten met lokaal gevorderde 

plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met cisplatine en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 697 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele weke delen 
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tumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: STT, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 704 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een anaplastisch schildkliercarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met docetaxel en 

doxorubicine als chemoradiatie. 

Verkorte indicatie: SchildklierC, anaplastisch, combi met docetaxel en 

doxorubicine, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 818 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Ewing-sarcoom. 

Verkorte indicatie: EwingSRC  (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1045 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1213 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ovariumcarcium bij volwassenen bij contraindicatie 

voor paclitaxel. 

Verkorte indicatie: OvariumC bij contraindicatie paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1289 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Osteosarcoom. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1290 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende/refractaire solide tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1431 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvantbehandeling bij mammacarcinoom in 

combinatie cyclofosfamide. 

Verkorte indicatie: BC, combi met cyclofosfamide, adjuvant 
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Indicatienummer: 1449 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met ramucirumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker met 

progressie van de ziekte na chemotherapie 

gebaseerd op platina. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn, combi met 

ramucirumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1450 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvant, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1451 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) in combinatie 

met adjuvante chemotherapie bestaande uit 

trastuzumab en carboplatine. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, combi met trastuzumab en 

carboplatine, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1473 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met inoperabele, lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker 

(NSCLC), bij patiënten die voor deze aandoening niet 

eerder chemotherapie hebben ontvangen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, LA of m, 1e lijn, combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1491 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en 5-fluorouracil voor 

de behandeling van patiënten met gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag, inclusief 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, die voor deze gemetastaseerde 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofageale overgang, m, 

1e lijn, combi met 5-FU en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1492 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: In combinatie met carboplatine en 5-fluorouracil voor 

inductietherapie van patiënten met lokaal gevorderde 

plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met 5-FU en 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1496 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van maagcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1523 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

trastuzumab bij volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde of lokaal teruggekeerde, 

niet-reseceerbare borstkanker die geen eerdere anti-

HER2-therapie of chemotherapie voor hun 

gemetastaseerde ziekte hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, LA of m, HER2+, combi met 

pertuzumab en trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1589 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Perioperatieve behandeling van volwassen patiënten 

met resectabel gastro-esophageale junctie- dan wel 

maagcarcinoom, in combinatie met oxaliplatine-

bevattend schema. 

Verkorte indicatie: MaagCa, operabel, combi met oxaliplatine, 

perioperatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1591 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie behandeling van hormonoonsensitieve 

prostaatcarcinoom in gemetastaseerde setting bij 

volwassenen met androgeendeprivatietherapie 

(ADT). 

Verkorte indicatie: HSPC, m, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1607 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab, 

pertuzumab en chemotherapie voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker met een hoog risico op 

recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 
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Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DOCETAXEL KABI INFVLST CONC 20MG/ML FL 1ML 

 

Zindex nummer: 15854736 

ATC Code: L01CD02 

Werkzame stof: DOCETAXEL 

Registratienummer: EU/1/12/770/005 

Fabrikant: FRESENIUS KABI NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 193 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met doxorubicine en cyclofosfamide 

voor de adjuvante behandeling van patiënten met 

operabele klierpositieve en kliernegatieve 

borstkanker. Bij patiënten met operabele 

kliernegatieve borstkanker dient de adjuvante 

behandeling beperkt te blijven tot patiënten die in 

aanmerking komen om chemotherapie te ontvangen 

volgens de internationaal vastgestelde criteria voor 

primaire behandeling van vroege borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, klierpositief of kliernegatief, combi  met 

doxorubicine en cyclofosfamide, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 194 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met doxorubicine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker, die voor deze 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, 1e lijn, combi met doxorubicine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 195 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de behandeling van patiënten met 

lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, 

nadat chemotherapie heeft gefaald. Voorafgaande 

chemotherapie dient een antracycline of een 

alkylerende stof te hebben bevat. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 2de lijn, mono  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 196 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met trastuzumab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerde borstkanker, bij 

tumoren die een overexpressie van HER2 vertonen 

en die voor de gemetastaseerde aandoening nog niet 

zijn behandeld met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, 1e lijn, combi met trastuzumab 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 197 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker nadat chemotherapie 

heeft gefaald. Voorafgaande chemotherapie dient een 

antracycline te hebben bevat. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 2de lijn, combi met capecitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 198 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderde 

of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, 

nadat voorafgaande chemotherapie heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 199 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

patiënten met inoperabele, lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, bij 

patiënten die voor deze aandoening niet eerder 

chemotherapie hebben ontvangen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, LA of m, 1e lijn, combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 200 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met prednison of prednisolon voor de 

behandeling van patiënten met hormoon refractair 

gemetastaseerde prostaatkanker. 

Verkorte indicatie: CRPC, m, combi met prednison of prednisolon (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 201 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine en 5-fluorouracil voor de 

behandeling van patiënten met gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag, inclusief 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, die voor deze gemetastaseerde 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, 1e lijn, combi met 5-FU en cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 202 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine en 5-fluorouracil voor 

inductietherapie van patiënten met lokaal gevorderde 

plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied. 
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Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met cisplatine en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 697 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele weke delen 

tumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: STT, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 704 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een anaplastisch schildkliercarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met docetaxel en 

doxorubicine als chemoradiatie. 

Verkorte indicatie: SchildklierC, anaplastisch, combi met docetaxel en 

doxorubicine, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 818 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Ewing-sarcoom. 

Verkorte indicatie: EwingSRC  (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1045 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1213 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ovariumcarcium bij volwassenen bij contraindicatie 

voor paclitaxel. 

Verkorte indicatie: OvariumC bij contraindicatie paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1289 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Osteosarcoom. 
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Verkorte indicatie: OsteoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1290 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende/refractaire solide tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1431 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvantbehandeling bij mammacarcinoom in 

combinatie cyclofosfamide. 

Verkorte indicatie: BC, combi met cyclofosfamide, adjuvant 

 

 

Indicatienummer: 1449 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met ramucirumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker met 

progressie van de ziekte na chemotherapie 

gebaseerd op platina. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn, combi met 

ramucirumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1450 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvant, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1451 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) in combinatie 

met adjuvante chemotherapie bestaande uit 

trastuzumab en carboplatine. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, combi met trastuzumab en 

carboplatine, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1473 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met inoperabele, lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker 

(NSCLC), bij patiënten die voor deze aandoening niet 

eerder chemotherapie hebben ontvangen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, LA of m, 1e lijn, combi met 

carboplatine (Volw.) 
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Indicatienummer: 1491 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en 5-fluorouracil voor 

de behandeling van patiënten met gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag, inclusief 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, die voor deze gemetastaseerde 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofageale overgang, m, 

1e lijn, combi met 5-FU en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1492 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en 5-fluorouracil voor 

inductietherapie van patiënten met lokaal gevorderde 

plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met 5-FU en 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1496 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van maagcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1523 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

trastuzumab bij volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde of lokaal teruggekeerde, 

niet-reseceerbare borstkanker die geen eerdere anti-

HER2-therapie of chemotherapie voor hun 

gemetastaseerde ziekte hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, LA of m, HER2+, combi met 

pertuzumab en trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1589 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Perioperatieve behandeling van volwassen patiënten 

met resectabel gastro-esophageale junctie- dan wel 

maagcarcinoom, in combinatie met oxaliplatine-

bevattend schema. 

Verkorte indicatie: MaagCa, operabel, combi met oxaliplatine, 

perioperatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1591 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie behandeling van hormonoonsensitieve 

prostaatcarcinoom in gemetastaseerde setting bij 

volwassenen met androgeendeprivatietherapie 

(ADT). 
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Verkorte indicatie: HSPC, m, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1607 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab, 

pertuzumab en chemotherapie voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker met een hoog risico op 

recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DOCETAXEL KABI INFVLST CONC 20MG/ML FL 4ML 

 

Zindex nummer: 15831655 

ATC Code: L01CD02 

Werkzame stof: DOCETAXEL 

Registratienummer: EU/1/12/770/001 

Fabrikant: FRESENIUS KABI NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 193 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met doxorubicine en cyclofosfamide 

voor de adjuvante behandeling van patiënten met 

operabele klierpositieve en kliernegatieve 

borstkanker. Bij patiënten met operabele 

kliernegatieve borstkanker dient de adjuvante 

behandeling beperkt te blijven tot patiënten die in 

aanmerking komen om chemotherapie te ontvangen 

volgens de internationaal vastgestelde criteria voor 

primaire behandeling van vroege borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, klierpositief of kliernegatief, combi  met 

doxorubicine en cyclofosfamide, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 194 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met doxorubicine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker, die voor deze 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, 1e lijn, combi met doxorubicine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 195 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de behandeling van patiënten met 
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lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, 

nadat chemotherapie heeft gefaald. Voorafgaande 

chemotherapie dient een antracycline of een 

alkylerende stof te hebben bevat. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 2de lijn, mono  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 196 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met trastuzumab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerde borstkanker, bij 

tumoren die een overexpressie van HER2 vertonen 

en die voor de gemetastaseerde aandoening nog niet 

zijn behandeld met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, 1e lijn, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 197 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker nadat chemotherapie 

heeft gefaald. Voorafgaande chemotherapie dient een 

antracycline te hebben bevat. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 2de lijn, combi met capecitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 198 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderde 

of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, 

nadat voorafgaande chemotherapie heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 199 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

patiënten met inoperabele, lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, bij 

patiënten die voor deze aandoening niet eerder 

chemotherapie hebben ontvangen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, LA of m, 1e lijn, combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 200 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met prednison of prednisolon voor de 

behandeling van patiënten met hormoon refractair 

gemetastaseerde prostaatkanker. 

Verkorte indicatie: CRPC, m, combi met prednison of prednisolon (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 201 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: In combinatie met cisplatine en 5-fluorouracil voor de 

behandeling van patiënten met gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag, inclusief 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, die voor deze gemetastaseerde 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, 1e lijn, combi met 5-FU en cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 202 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine en 5-fluorouracil voor 

inductietherapie van patiënten met lokaal gevorderde 

plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met cisplatine en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 697 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele weke delen 

tumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: STT, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 704 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een anaplastisch schildkliercarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met docetaxel en 

doxorubicine als chemoradiatie. 

Verkorte indicatie: SchildklierC, anaplastisch, combi met docetaxel en 

doxorubicine, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 818 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Ewing-sarcoom. 

Verkorte indicatie: EwingSRC  (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 
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Indicatienummer: 1045 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1213 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ovariumcarcium bij volwassenen bij contraindicatie 

voor paclitaxel. 

Verkorte indicatie: OvariumC bij contraindicatie paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1289 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Osteosarcoom. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1290 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende/refractaire solide tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1431 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvantbehandeling bij mammacarcinoom in 

combinatie cyclofosfamide. 

Verkorte indicatie: BC, combi met cyclofosfamide, adjuvant 

 

 

Indicatienummer: 1449 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met ramucirumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker met 

progressie van de ziekte na chemotherapie 

gebaseerd op platina. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn, combi met 

ramucirumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1450 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvant, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1451 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) in combinatie 
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met adjuvante chemotherapie bestaande uit 

trastuzumab en carboplatine. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, combi met trastuzumab en 

carboplatine, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1473 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met inoperabele, lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker 

(NSCLC), bij patiënten die voor deze aandoening niet 

eerder chemotherapie hebben ontvangen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, LA of m, 1e lijn, combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1491 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en 5-fluorouracil voor 

de behandeling van patiënten met gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag, inclusief 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, die voor deze gemetastaseerde 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofageale overgang, m, 

1e lijn, combi met 5-FU en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1492 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en 5-fluorouracil voor 

inductietherapie van patiënten met lokaal gevorderde 

plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met 5-FU en 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1496 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van maagcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1523 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

trastuzumab bij volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde of lokaal teruggekeerde, 

niet-reseceerbare borstkanker die geen eerdere anti-

HER2-therapie of chemotherapie voor hun 

gemetastaseerde ziekte hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, LA of m, HER2+, combi met 

pertuzumab en trastuzumab (Volw.) 
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Indicatienummer: 1589 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Perioperatieve behandeling van volwassen patiënten 

met resectabel gastro-esophageale junctie- dan wel 

maagcarcinoom, in combinatie met oxaliplatine-

bevattend schema. 

Verkorte indicatie: MaagCa, operabel, combi met oxaliplatine, 

perioperatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1591 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie behandeling van hormonoonsensitieve 

prostaatcarcinoom in gemetastaseerde setting bij 

volwassenen met androgeendeprivatietherapie 

(ADT). 

Verkorte indicatie: HSPC, m, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1607 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab, 

pertuzumab en chemotherapie voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker met een hoog risico op 

recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DOCETAXEL KABI INFVLST CONC 20MG/ML FL 9ML 

 

Zindex nummer: 15831698 

ATC Code: L01CD02 

Werkzame stof: DOCETAXEL 

Registratienummer: EU/1/12/770/004 

Fabrikant: FRESENIUS KABI NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 193 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met doxorubicine en cyclofosfamide 

voor de adjuvante behandeling van patiënten met 

operabele klierpositieve en kliernegatieve 

borstkanker. Bij patiënten met operabele 

kliernegatieve borstkanker dient de adjuvante 

behandeling beperkt te blijven tot patiënten die in 

aanmerking komen om chemotherapie te ontvangen 

volgens de internationaal vastgestelde criteria voor 

primaire behandeling van vroege borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, klierpositief of kliernegatief, combi  met 
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doxorubicine en cyclofosfamide, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 194 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met doxorubicine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker, die voor deze 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, 1e lijn, combi met doxorubicine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 195 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de behandeling van patiënten met 

lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, 

nadat chemotherapie heeft gefaald. Voorafgaande 

chemotherapie dient een antracycline of een 

alkylerende stof te hebben bevat. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 2de lijn, mono  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 196 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met trastuzumab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerde borstkanker, bij 

tumoren die een overexpressie van HER2 vertonen 

en die voor de gemetastaseerde aandoening nog niet 

zijn behandeld met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, 1e lijn, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 197 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker nadat chemotherapie 

heeft gefaald. Voorafgaande chemotherapie dient een 

antracycline te hebben bevat. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 2de lijn, combi met capecitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 198 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderde 

of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, 

nadat voorafgaande chemotherapie heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 199 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

patiënten met inoperabele, lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, bij 
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patiënten die voor deze aandoening niet eerder 

chemotherapie hebben ontvangen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, LA of m, 1e lijn, combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 200 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met prednison of prednisolon voor de 

behandeling van patiënten met hormoon refractair 

gemetastaseerde prostaatkanker. 

Verkorte indicatie: CRPC, m, combi met prednison of prednisolon (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 201 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine en 5-fluorouracil voor de 

behandeling van patiënten met gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag, inclusief 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, die voor deze gemetastaseerde 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, 1e lijn, combi met 5-FU en cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 202 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine en 5-fluorouracil voor 

inductietherapie van patiënten met lokaal gevorderde 

plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met cisplatine en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 697 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele weke delen 

tumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: STT, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 704 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een anaplastisch schildkliercarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met docetaxel en 

doxorubicine als chemoradiatie. 

Verkorte indicatie: SchildklierC, anaplastisch, combi met docetaxel en 
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doxorubicine, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 818 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Ewing-sarcoom. 

Verkorte indicatie: EwingSRC  (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1045 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1213 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ovariumcarcium bij volwassenen bij contraindicatie 

voor paclitaxel. 

Verkorte indicatie: OvariumC bij contraindicatie paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1289 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Osteosarcoom. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1290 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende/refractaire solide tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1431 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvantbehandeling bij mammacarcinoom in 

combinatie cyclofosfamide. 

Verkorte indicatie: BC, combi met cyclofosfamide, adjuvant 

 

 

Indicatienummer: 1449 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met ramucirumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker met 

progressie van de ziekte na chemotherapie 

gebaseerd op platina. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn, combi met 

ramucirumab (Volw.) 
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Indicatienummer: 1450 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvant, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1451 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) in combinatie 

met adjuvante chemotherapie bestaande uit 

trastuzumab en carboplatine. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, combi met trastuzumab en 

carboplatine, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1473 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met inoperabele, lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker 

(NSCLC), bij patiënten die voor deze aandoening niet 

eerder chemotherapie hebben ontvangen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, LA of m, 1e lijn, combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1491 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en 5-fluorouracil voor 

de behandeling van patiënten met gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag, inclusief 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, die voor deze gemetastaseerde 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofageale overgang, m, 

1e lijn, combi met 5-FU en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1492 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en 5-fluorouracil voor 

inductietherapie van patiënten met lokaal gevorderde 

plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met 5-FU en 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1496 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van maagcarcinoom bij 
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volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1523 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

trastuzumab bij volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde of lokaal teruggekeerde, 

niet-reseceerbare borstkanker die geen eerdere anti-

HER2-therapie of chemotherapie voor hun 

gemetastaseerde ziekte hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, LA of m, HER2+, combi met 

pertuzumab en trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1589 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Perioperatieve behandeling van volwassen patiënten 

met resectabel gastro-esophageale junctie- dan wel 

maagcarcinoom, in combinatie met oxaliplatine-

bevattend schema. 

Verkorte indicatie: MaagCa, operabel, combi met oxaliplatine, 

perioperatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1591 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie behandeling van hormonoonsensitieve 

prostaatcarcinoom in gemetastaseerde setting bij 

volwassenen met androgeendeprivatietherapie 

(ADT). 

Verkorte indicatie: HSPC, m, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1607 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab, 

pertuzumab en chemotherapie voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker met een hoog risico op 

recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DOCETAXEL SANDOZ INFVLST CONC 10MG/ML FL  2ML 

 

Zindex nummer: 15611485 

ATC Code: L01CD02 

Werkzame stof: DOCETAXEL 
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Registratienummer: 103577 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 193 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met doxorubicine en cyclofosfamide 

voor de adjuvante behandeling van patiënten met 

operabele klierpositieve en kliernegatieve 

borstkanker. Bij patiënten met operabele 

kliernegatieve borstkanker dient de adjuvante 

behandeling beperkt te blijven tot patiënten die in 

aanmerking komen om chemotherapie te ontvangen 

volgens de internationaal vastgestelde criteria voor 

primaire behandeling van vroege borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, klierpositief of kliernegatief, combi  met 

doxorubicine en cyclofosfamide, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 194 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met doxorubicine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker, die voor deze 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, 1e lijn, combi met doxorubicine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 195 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de behandeling van patiënten met 

lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, 

nadat chemotherapie heeft gefaald. Voorafgaande 

chemotherapie dient een antracycline of een 

alkylerende stof te hebben bevat. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 2de lijn, mono  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 196 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met trastuzumab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerde borstkanker, bij 

tumoren die een overexpressie van HER2 vertonen 

en die voor de gemetastaseerde aandoening nog niet 

zijn behandeld met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, 1e lijn, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 197 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker nadat chemotherapie 

heeft gefaald. Voorafgaande chemotherapie dient een 

antracycline te hebben bevat. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 2de lijn, combi met capecitabine 
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(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 198 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderde 

of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, 

nadat voorafgaande chemotherapie heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 199 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

patiënten met inoperabele, lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, bij 

patiënten die voor deze aandoening niet eerder 

chemotherapie hebben ontvangen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, LA of m, 1e lijn, combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 200 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met prednison of prednisolon voor de 

behandeling van patiënten met hormoon refractair 

gemetastaseerde prostaatkanker. 

Verkorte indicatie: CRPC, m, combi met prednison of prednisolon (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 201 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine en 5-fluorouracil voor de 

behandeling van patiënten met gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag, inclusief 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, die voor deze gemetastaseerde 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, 1e lijn, combi met 5-FU en cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 202 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine en 5-fluorouracil voor 

inductietherapie van patiënten met lokaal gevorderde 

plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met cisplatine en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 697 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele weke delen 

tumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: STT, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 704 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een anaplastisch schildkliercarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met docetaxel en 

doxorubicine als chemoradiatie. 

Verkorte indicatie: SchildklierC, anaplastisch, combi met docetaxel en 

doxorubicine, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 818 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Ewing-sarcoom. 

Verkorte indicatie: EwingSRC  (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1045 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1213 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ovariumcarcium bij volwassenen bij contraindicatie 

voor paclitaxel. 

Verkorte indicatie: OvariumC bij contraindicatie paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1289 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Osteosarcoom. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1290 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende/refractaire solide tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 1431 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvantbehandeling bij mammacarcinoom in 

combinatie cyclofosfamide. 

Verkorte indicatie: BC, combi met cyclofosfamide, adjuvant 

 

 

Indicatienummer: 1449 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met ramucirumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker met 

progressie van de ziekte na chemotherapie 

gebaseerd op platina. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn, combi met 

ramucirumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1450 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvant, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1451 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) in combinatie 

met adjuvante chemotherapie bestaande uit 

trastuzumab en carboplatine. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, combi met trastuzumab en 

carboplatine, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1473 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met inoperabele, lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker 

(NSCLC), bij patiënten die voor deze aandoening niet 

eerder chemotherapie hebben ontvangen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, LA of m, 1e lijn, combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1491 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en 5-fluorouracil voor 

de behandeling van patiënten met gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag, inclusief 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, die voor deze gemetastaseerde 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 
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Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofageale overgang, m, 

1e lijn, combi met 5-FU en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1492 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en 5-fluorouracil voor 

inductietherapie van patiënten met lokaal gevorderde 

plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met 5-FU en 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1496 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van maagcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1523 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

trastuzumab bij volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde of lokaal teruggekeerde, 

niet-reseceerbare borstkanker die geen eerdere anti-

HER2-therapie of chemotherapie voor hun 

gemetastaseerde ziekte hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, LA of m, HER2+, combi met 

pertuzumab en trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1589 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Perioperatieve behandeling van volwassen patiënten 

met resectabel gastro-esophageale junctie- dan wel 

maagcarcinoom, in combinatie met oxaliplatine-

bevattend schema. 

Verkorte indicatie: MaagCa, operabel, combi met oxaliplatine, 

perioperatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1591 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie behandeling van hormonoonsensitieve 

prostaatcarcinoom in gemetastaseerde setting bij 

volwassenen met androgeendeprivatietherapie 

(ADT). 

Verkorte indicatie: HSPC, m, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1607 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab, 

pertuzumab en chemotherapie voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker met een hoog risico op 

recidief. 
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Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DOCETAXEL SANDOZ INFVLST CONC 10MG/ML FL  8ML 

 

Zindex nummer: 15611515 

ATC Code: L01CD02 

Werkzame stof: DOCETAXEL 

Registratienummer: 103577 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 193 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met doxorubicine en cyclofosfamide 

voor de adjuvante behandeling van patiënten met 

operabele klierpositieve en kliernegatieve 

borstkanker. Bij patiënten met operabele 

kliernegatieve borstkanker dient de adjuvante 

behandeling beperkt te blijven tot patiënten die in 

aanmerking komen om chemotherapie te ontvangen 

volgens de internationaal vastgestelde criteria voor 

primaire behandeling van vroege borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, klierpositief of kliernegatief, combi  met 

doxorubicine en cyclofosfamide, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 194 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met doxorubicine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker, die voor deze 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, 1e lijn, combi met doxorubicine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 195 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de behandeling van patiënten met 

lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, 

nadat chemotherapie heeft gefaald. Voorafgaande 

chemotherapie dient een antracycline of een 

alkylerende stof te hebben bevat. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 2de lijn, mono  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 196 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met trastuzumab voor de behandeling 
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van patiënten met gemetastaseerde borstkanker, bij 

tumoren die een overexpressie van HER2 vertonen 

en die voor de gemetastaseerde aandoening nog niet 

zijn behandeld met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, 1e lijn, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 197 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker nadat chemotherapie 

heeft gefaald. Voorafgaande chemotherapie dient een 

antracycline te hebben bevat. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 2de lijn, combi met capecitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 198 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderde 

of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, 

nadat voorafgaande chemotherapie heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 199 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

patiënten met inoperabele, lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, bij 

patiënten die voor deze aandoening niet eerder 

chemotherapie hebben ontvangen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, LA of m, 1e lijn, combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 200 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met prednison of prednisolon voor de 

behandeling van patiënten met hormoon refractair 

gemetastaseerde prostaatkanker. 

Verkorte indicatie: CRPC, m, combi met prednison of prednisolon (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 201 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine en 5-fluorouracil voor de 

behandeling van patiënten met gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag, inclusief 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, die voor deze gemetastaseerde 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, 1e lijn, combi met 5-FU en cisplatine 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 202 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine en 5-fluorouracil voor 

inductietherapie van patiënten met lokaal gevorderde 

plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met cisplatine en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 697 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele weke delen 

tumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: STT, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 704 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een anaplastisch schildkliercarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met docetaxel en 

doxorubicine als chemoradiatie. 

Verkorte indicatie: SchildklierC, anaplastisch, combi met docetaxel en 

doxorubicine, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 818 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Ewing-sarcoom. 

Verkorte indicatie: EwingSRC  (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1045 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1213 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ovariumcarcium bij volwassenen bij contraindicatie 

voor paclitaxel. 
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Verkorte indicatie: OvariumC bij contraindicatie paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1289 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Osteosarcoom. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1290 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende/refractaire solide tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1431 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvantbehandeling bij mammacarcinoom in 

combinatie cyclofosfamide. 

Verkorte indicatie: BC, combi met cyclofosfamide, adjuvant 

 

 

Indicatienummer: 1449 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met ramucirumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker met 

progressie van de ziekte na chemotherapie 

gebaseerd op platina. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn, combi met 

ramucirumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1450 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvant, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1451 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) in combinatie 

met adjuvante chemotherapie bestaande uit 

trastuzumab en carboplatine. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, combi met trastuzumab en 

carboplatine, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1473 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met inoperabele, lokaal gevorderde of 
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gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker 

(NSCLC), bij patiënten die voor deze aandoening niet 

eerder chemotherapie hebben ontvangen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, LA of m, 1e lijn, combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1491 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en 5-fluorouracil voor 

de behandeling van patiënten met gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag, inclusief 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, die voor deze gemetastaseerde 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofageale overgang, m, 

1e lijn, combi met 5-FU en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1492 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en 5-fluorouracil voor 

inductietherapie van patiënten met lokaal gevorderde 

plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met 5-FU en 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1496 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van maagcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1523 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

trastuzumab bij volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde of lokaal teruggekeerde, 

niet-reseceerbare borstkanker die geen eerdere anti-

HER2-therapie of chemotherapie voor hun 

gemetastaseerde ziekte hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, LA of m, HER2+, combi met 

pertuzumab en trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1589 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Perioperatieve behandeling van volwassen patiënten 

met resectabel gastro-esophageale junctie- dan wel 

maagcarcinoom, in combinatie met oxaliplatine-

bevattend schema. 

Verkorte indicatie: MaagCa, operabel, combi met oxaliplatine, 

perioperatief (Volw.) 
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Indicatienummer: 1591 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie behandeling van hormonoonsensitieve 

prostaatcarcinoom in gemetastaseerde setting bij 

volwassenen met androgeendeprivatietherapie 

(ADT). 

Verkorte indicatie: HSPC, m, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1607 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab, 

pertuzumab en chemotherapie voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker met een hoog risico op 

recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DOCETAXEL SANDOZ INFVLST CONC 10MG/ML FL 16ML 

 

Zindex nummer: 15611523 

ATC Code: L01CD02 

Werkzame stof: DOCETAXEL 

Registratienummer: 103577 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 193 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met doxorubicine en cyclofosfamide 

voor de adjuvante behandeling van patiënten met 

operabele klierpositieve en kliernegatieve 

borstkanker. Bij patiënten met operabele 

kliernegatieve borstkanker dient de adjuvante 

behandeling beperkt te blijven tot patiënten die in 

aanmerking komen om chemotherapie te ontvangen 

volgens de internationaal vastgestelde criteria voor 

primaire behandeling van vroege borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, klierpositief of kliernegatief, combi  met 

doxorubicine en cyclofosfamide, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 194 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met doxorubicine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker, die voor deze 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 
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Verkorte indicatie: BC, LA of m, 1e lijn, combi met doxorubicine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 195 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de behandeling van patiënten met 

lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, 

nadat chemotherapie heeft gefaald. Voorafgaande 

chemotherapie dient een antracycline of een 

alkylerende stof te hebben bevat. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 2de lijn, mono  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 196 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met trastuzumab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerde borstkanker, bij 

tumoren die een overexpressie van HER2 vertonen 

en die voor de gemetastaseerde aandoening nog niet 

zijn behandeld met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, 1e lijn, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 197 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker nadat chemotherapie 

heeft gefaald. Voorafgaande chemotherapie dient een 

antracycline te hebben bevat. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 2de lijn, combi met capecitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 198 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderde 

of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, 

nadat voorafgaande chemotherapie heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 199 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

patiënten met inoperabele, lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, bij 

patiënten die voor deze aandoening niet eerder 

chemotherapie hebben ontvangen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, LA of m, 1e lijn, combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 200 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met prednison of prednisolon voor de 

behandeling van patiënten met hormoon refractair 
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gemetastaseerde prostaatkanker. 

Verkorte indicatie: CRPC, m, combi met prednison of prednisolon (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 201 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine en 5-fluorouracil voor de 

behandeling van patiënten met gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag, inclusief 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, die voor deze gemetastaseerde 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, 1e lijn, combi met 5-FU en cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 202 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine en 5-fluorouracil voor 

inductietherapie van patiënten met lokaal gevorderde 

plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met cisplatine en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 697 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele weke delen 

tumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: STT, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 704 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een anaplastisch schildkliercarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met docetaxel en 

doxorubicine als chemoradiatie. 

Verkorte indicatie: SchildklierC, anaplastisch, combi met docetaxel en 

doxorubicine, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 818 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Ewing-sarcoom. 

Verkorte indicatie: EwingSRC  (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1045 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1213 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ovariumcarcium bij volwassenen bij contraindicatie 

voor paclitaxel. 

Verkorte indicatie: OvariumC bij contraindicatie paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1289 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Osteosarcoom. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1290 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende/refractaire solide tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1431 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvantbehandeling bij mammacarcinoom in 

combinatie cyclofosfamide. 

Verkorte indicatie: BC, combi met cyclofosfamide, adjuvant 

 

 

Indicatienummer: 1449 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met ramucirumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker met 

progressie van de ziekte na chemotherapie 

gebaseerd op platina. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn, combi met 

ramucirumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1450 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvant, combi met trastuzumab 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 1451 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) in combinatie 

met adjuvante chemotherapie bestaande uit 

trastuzumab en carboplatine. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, combi met trastuzumab en 

carboplatine, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1473 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met inoperabele, lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker 

(NSCLC), bij patiënten die voor deze aandoening niet 

eerder chemotherapie hebben ontvangen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, LA of m, 1e lijn, combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1491 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en 5-fluorouracil voor 

de behandeling van patiënten met gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag, inclusief 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, die voor deze gemetastaseerde 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofageale overgang, m, 

1e lijn, combi met 5-FU en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1492 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en 5-fluorouracil voor 

inductietherapie van patiënten met lokaal gevorderde 

plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met 5-FU en 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1496 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van maagcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1523 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

trastuzumab bij volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde of lokaal teruggekeerde, 

niet-reseceerbare borstkanker die geen eerdere anti-
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HER2-therapie of chemotherapie voor hun 

gemetastaseerde ziekte hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, LA of m, HER2+, combi met 

pertuzumab en trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1589 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Perioperatieve behandeling van volwassen patiënten 

met resectabel gastro-esophageale junctie- dan wel 

maagcarcinoom, in combinatie met oxaliplatine-

bevattend schema. 

Verkorte indicatie: MaagCa, operabel, combi met oxaliplatine, 

perioperatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1591 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie behandeling van hormonoonsensitieve 

prostaatcarcinoom in gemetastaseerde setting bij 

volwassenen met androgeendeprivatietherapie 

(ADT). 

Verkorte indicatie: HSPC, m, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1607 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab, 

pertuzumab en chemotherapie voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker met een hoog risico op 

recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DUODOPA INTESTINALE GEL 20/5MG/ML ZAK 100ML 

 

Zindex nummer: 15045315 

ATC Code: N04BA02 

Werkzame stof: LEVODOPA MET DECARBOXYLASEREMMER 

Registratienummer: 30589 

Fabrikant: ABBVIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 345 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van gevorderde ziekte van Parkinson 

met ernstige motorische fluctuaties en hyperkinesie 

of dyskinesie wanneer andere beschikbare 

combinaties van geneesmiddelen tegen de ziekte van 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 726 van 4271 

Parkinson geen bevredigend resultaat gegeven 

hebben. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Parkinson 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DUPIXENT INJVLST 150MG/ML WWSP 2ML 

 

Zindex nummer: 16579968 

ATC Code: D11AH05 

Werkzame stof: DUPILUMAB 

Registratienummer: EU/1/17/1229/006 

Fabrikant: GENZYME EUROPE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1550 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van matig-ernstige tot ernstige 

atopische dermatitis bij volwassenen die in 

aanmerking komen voor een systemische 

behandeling. 

Verkorte indicatie: Atopische dermatitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DYSPORT INJECTIEPOEDER FLACON 300E 

 

Zindex nummer: 15861473 

ATC Code: M03AX01 

Werkzame stof: BOTULINE TOXINE 

Registratienummer: 110868 

Fabrikant: IPSEN FARMACEUTICA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 75 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Cervicale dystonie (torticollis spastica). 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 80 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van 

blefarospasme bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme (Volw.) 
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Indicatienummer: 81 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van cervicale 

dystonie van voornamelijk rotatie vorm (spasmodic 

torticollis) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie of spasmodische torticollis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 82 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van spasticiteit 

van de bovenste ledematen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, bovenste ledematen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 85 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Aanhoudende ernstige primaire hyperhidrose van de 

oksels, die de dagelijkse activiteiten belemmert en 

resistent is tegen een plaatselijk behandeling. 

Verkorte indicatie: Primaire hyperhidrose, oksels 

 

 

Indicatienummer: 86 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Symptoomverlichting bij volwassenen die voldoen 

aan de criteria voor chronische migraine (elke maand 

op 15 of meer dagen hoofdpijn, waarvan er op ten 

minste 8 dagen sprake is van migraine) bij patiënten 

die onvoldoende hebben gereageerd op of die 

intolerant zijn voor profylactische medicatie. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 28-03-2031 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 2 552 475 B1. 

Allergan is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Migraine, chronisch (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 88 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Focale spasticiteit als gevolg van dynamische 

spitsvoetmisvorming (equinus) door spasticiteit bij 

ambulante pediatrische patiënten met 

hersenverlamming van twee jaar of ouder. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 89 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Focale spasticiteit van de pols en hand bij volwassen 

patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, pols en hand (Volw.) (Beroerte) 

 

 

Indicatienummer: 90 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Focale spasticiteit van de enkel en de voet bij 
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volwassen patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, enkel en voet (Volw.) (Beroerte) 

 

 

Indicatienummer: 91 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme en geassocieerde 

focale dystonieën. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme of geassocieerde 

focale dystonie 

 

 

Indicatienummer: 92 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Idiopatische overactieve blaas met symptomen van 

urine-incontinentie, aandrang en frequentie bij 

volwassen patiënten die onvoldoende hebben 

gereageerd op of die intolerant zijn voor 

anticholinergische medicatie. 

Verkorte indicatie: Overactieve blaas, idiopathisch, na anticholinergica 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 93 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Urine-incontinentie bij volwassenen met een 

neurogene detrusoroveractiviteit als gevolg van een 

stabiel subcervicaal ruggenmergletsel of multiple 

sclerose. 

Verkorte indicatie: Urine-incontinentie, na subcervicaal 

ruggenmergletsel of MS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 76 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van blefarospasme en 

hemifacialisspasmen bij kinderen vanaf 12 jaar en 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme of hemifacialisspasme (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 77 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van spasmodische torticollis bij kinderen 

vanaf 12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasmodische torticollis (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 78 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Symptomatische behandeling van axillaire 

hyperhidrose (overmatig zweten) bij kinderen vanaf 

12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Axillaire hyperhidrose (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1565 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Spasticiteit van de arm volgend op een CVA bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm (Volw.) (CVA) 

 

 

Indicatienummer: 1566 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Symptomatische behandeling van dynamische 

equinusvoet vervorming als gevolg van spasticiteit bij 

ambulante kinderen vanaf 2 jaar met 

hersenverlamming (cerebrale parese). 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 670 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van achalasie, pylorospasme en fissura 

anii door middel van endoscopie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Achalasie, pylorospasme of fissura anii (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 700 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van scheelzien bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Scheelzien (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 710 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij het piriformis syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Piriformis syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 716 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

afunctioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten bij Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Het doel van 

de behandeling is betere positionering van de arm 

en/of hand, het verbetering van verzorging en 

hygiene . en vermindering van hinderlijke clonus. Het 

betreft de behandeling gericht op vermindering van 

al of niet pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand 

, ter voorkoming van contracturen en van decubitus 

en het smetten. De behandelde spieren kunnen zijn 

musculus pectoralis , teres, deltoideus, biceps, 

brachialis, brachioradialis ,triceps, pronator teres , 

pronator quadratum, flexor carpi radialis, flexor carpi 

ulnaris flexor digitorum superficialis, flexor digitorum 

profundus, flexor pollicis longus, lumbricales, 

opponens, adductor pollicis en flexor pollicis brevis. 
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Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, bovenste extremiteit 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 717 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen bij kinderen met Cerebrale Parese en Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH) ter verbetering 

van de arm- handfunctie en ADL, pijnreductie en 

contractuurbestijding mits geïndiceerd en 

geëvalueerd volgens protocol door een 

interdisciplinair team en toegepast conform de 

richtlijn Cerebrale Parese. De te behandelen spieren 

kunnen zijn de m. pectoralis, subscapularis, biceps, 

brachialis, brachioradialis, pronator teres, fl carpi 

ulnaris, fl carpi radialis, vingerflexoren, duimmuis. De 

toepassing vindt plaats onder echogeleide en 

elektrostimulatie. Multi-level botulinetoxine 

behandelingen vinden op indicatie plaats onder 

narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, arm (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 718 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen en benen bij kinderen met een dwarslaesie of 

Meningomyelocele. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been, (Kind 0-18 jaar) (dwarsleasie 

en meningomyelocele) 

 

 

Indicatienummer: 719 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende kinderen met Cerebrale Parese en 

Niet aangeboren hersenafwijking (NAH). Multilevel 

behandelingen dienen gebaseerd te zijn op 

geinstrumenteerde gangbeeldanalyse en geindiceerd 

en geprotocolleerd geëvalueerd door een 

interdisciplinair team. De toepassing dient plaats te 

vinden conform de richtlijn Cerebrale Parese. De te 

behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, fl hallucis longus, peroneï, hamstrings, rectus 

femoris, adductoren en iliopsoas. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en elektrostimulatie. Multi-

level botulinetoxine behandelingen vinden op 

indicatie plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, been, (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 720 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 
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benen bij lopende volwassen patiënten met 

Cardiovasculair accident (CVA), Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH), aangeboren hersenletsel, 

dwarslaesie, meningomyelocele, Multiple Sclerose 

(MS),Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS). Het doel van de behandeling is het 

verbeteren van de sta- en loopfunctie en van de 

transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen of opheffen van de al of niet pijnlijke 

dwangstand zoals een equinovarusstand van de voet 

, het klauwen van de tenen en hyperextentie van de 

knie en vermindering van de hinderlijke clonus. 

.Tevens het voorkomen van contraturen. De 

behandelde spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

gastrocnemius lateralis en medialis, soleus, tibialis 

posterior, tibialis anterior, flexor digitorum longus en 

brevis, flexor halluces longus en brevis, extensor 

hallucis longus, adductor halluces. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, functioneel, been, lopende volw. 

 

 

Indicatienummer: 721 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet lopende volwassen patiënten met een 

cardiovasculair accident (CVA) en Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH). Het doel van de behandeling 

is het verbeteren van de stand van het been, 

verbetering van het zitten en liggen , het voorkomen 

van contracturen van drukulcera en smetten, en het 

verminderen van hinderlijke clonus. De behandeling 

is gericht op verminderen of opheffen van de al of 

niet pijnlijke dwangstand zoals een equinovarusstand 

van de voet , het klauwen van de tenen en 

hyperextentie of flexie van de knie . De behandelde 

spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

semitendinosus, semimembranosus, gastrocnemius 

lateralis en medialis, soleus, tibialis posterior, tibialis 

anterior, flexor digitorum longus en brevis, flexor 

hallucis longus en brevis, extensor hallucis longus, 

adductor hallucis. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, afunctioneel, been (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 722 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet-lopende kinderen met Cerebrale 

Parese en Niet aangeboren hersenafwijking (NAH) ter 

verbetering van de verzorgbaarheid, pijnreductie, 

zitbalans en contractuurbestijding mits geïndiceerd 

en geevalueerd door een interdisciplinair team en 

toegepast conform de richtlijn Cerebrale Parese. De 

te behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, peronei, hamstrings, rectus femoris en 

iliopsoas. De toepassing vindt plaats onder 
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echogeleide en elektrostimulatie. Multi-level 

botulinetoxine behandelingen vinden op indicatie 

plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, been (Kind 0-18 jaar) 

(Cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 723 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

spieren van de romp, heup en knie bij de volwassen 

patiënten met dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Doel van de 

behandeling is verbetering van rompbalans en van de 

loop-sta-,zit- en lighouding, tevens vergemakkeijken 

van transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen en/of opheffen van al of niet pijnlijke 

dwangstand van de rug en nek , flexie adductie en 

rotatie van de heupen, extentie of flexie van de 

knieen. De behandelde spieren kunnen zijn m. psoas, 

iliacus, sartorius, rectus femoris, intermedius , 

adductor longus, adductor magnus, gracilis, 

semitendinosus, semimembranosus en biceps 

femoris. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, romp, heup en knie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 724 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

deels functioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten met Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS)) Het doel van 

de behandeling is verbetering van de stand van de 

hand en arm ,het verbeteren van de handarmfunctie 

en daardoor van de zelfredzaamheiden en het 

opheffen van hinderlijke clonus. Het betreft de 

behandeling gericht op vermindering van al of niet 

pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand , tevens 

van functionele beperkingen veroorzaakt door 

hypertonie van bepaalde spiergroepen , en gericht op 

het voorkoming van contracturen. De behandelde 

spieren kunnen zijn musculus pectoralis , teres, 

deltoideus, biceps, brachialis, brachioradialis ,triceps, 

pronator teres , pronator quadratum, flexor carpi 

radialis, flexor carpi ulnaris flexor digitorum 

superficialis, flexor digitorum profundus, flexor 

pollicis longus, lumbricales, opponens, adductor 

pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, bovenste extremiteit (Volw.) 
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Indicatienummer: 736 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 747 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dystonie (waaronder spasmodische dysfonie) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 761 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: First bite syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: First bite syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 762 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Focale dystoniën; Overige focale dystonie; Kaakklem 

Focale dystonieën arm of been; Taakspecifieke 

dystonieën (o.a. schrijfkramp) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Focale dystonie, kaakklem of taakspecifieke dystonie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 764 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Functionele schokken/myoclonieën bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Functionele schok of myoclonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 778 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 781 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypersalivatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hypersalivatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 857 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multilevel botulinisatie onder narcose ter behandeling 

van spasticiteit van de armen en/of benen bij 

kinderen met Cerebrale Parese en Niet Aangeboren 

Hersenletsel (NAH). Multilevel behandelingen dienen 

geindiceerd te zijn door een kinderrevalidatiearts, 

gebaseerd te zijn op geinstrumenteerde 

gangbeeldanalyse en geprotocolleerd geëvalueerd 

door een interdisciplinair team. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en/of elektrostimulatie. 
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Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been (Kind 0-18 jaar) (Cerebrale 

parese en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 878 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Overkoepelende indicatie voor Botulinetoxine type A 

als "Add-on" bij locoregionale of multilevel 

behandelingen van upper motor neuron symptomen, 

zoals hypertonie en spasticiteit, in bovenste of 

onderste extremiteit of romp ten gevolge van een 

centraal neurologische diagnose ( o.a. cerebrale 

parese, Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), dwarslaesie, 

meningomyelocele, Multiple Seclerose (MS), 

Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS) ter voorkoming en ter behandeling 

van functionele beperkingen of problemen met 

betrekking tot verzorging / hygiene, cosmetiek of 

pijn, bij patiënten van 2 jaar en ouder. 

Verkorte indicatie: Hypertonie en spasticiteit, bovenste extremiteit/ 

onderste extremiteit / romp (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 901 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Segmentale dystonieen  (bijv. nek-arm, voet) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Segmentale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 902 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierfistel en -cyste bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierfistel of speekselkliercyste (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 903 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek: intraglandulair ter 

reductie van de speekselproductie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, reductie speekselproductie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 904 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek; syndroom van Frey bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, syndroom van Frey (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 915 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tics bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tic (Volw.) 
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Indicatienummer: 916 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tremor bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tremor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 917 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Trismus; Bruxisme; kaakklem al dan niet in het kader 

van een dystoon beeld bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Trismus, bruxisme of kaaklem (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1186 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van lage of  postoperatieve patienten 

met M.Hirschrpung bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: M.Hirschrpung (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1328 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Rotatiestand of contractuur van de schouder bij 

kinderen met obstetrisch plexus brachialisletsel. 

Verkorte indicatie: Rotatiestand of contractuur, obstetrisch plexus 

brachialisletsel, schouder (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DYSPORT INJECTIEPOEDER FLACON 500E 

 

Zindex nummer: 14252074 

ATC Code: M03AX01 

Werkzame stof: BOTULINE TOXINE 

Registratienummer: 17505 

Fabrikant: IPSEN FARMACEUTICA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 75 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Cervicale dystonie (torticollis spastica). 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 80 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van 

blefarospasme bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme (Volw.) 
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Indicatienummer: 81 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van cervicale 

dystonie van voornamelijk rotatie vorm (spasmodic 

torticollis) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie of spasmodische torticollis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 82 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van spasticiteit 

van de bovenste ledematen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, bovenste ledematen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 85 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Aanhoudende ernstige primaire hyperhidrose van de 

oksels, die de dagelijkse activiteiten belemmert en 

resistent is tegen een plaatselijk behandeling. 

Verkorte indicatie: Primaire hyperhidrose, oksels 

 

 

Indicatienummer: 86 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Symptoomverlichting bij volwassenen die voldoen 

aan de criteria voor chronische migraine (elke maand 

op 15 of meer dagen hoofdpijn, waarvan er op ten 

minste 8 dagen sprake is van migraine) bij patiënten 

die onvoldoende hebben gereageerd op of die 

intolerant zijn voor profylactische medicatie. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 28-03-2031 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 2 552 475 B1. 

Allergan is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Migraine, chronisch (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 88 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Focale spasticiteit als gevolg van dynamische 

spitsvoetmisvorming (equinus) door spasticiteit bij 

ambulante pediatrische patiënten met 

hersenverlamming van twee jaar of ouder. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 89 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Focale spasticiteit van de pols en hand bij volwassen 

patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, pols en hand (Volw.) (Beroerte) 

 

 

Indicatienummer: 90 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: Focale spasticiteit van de enkel en de voet bij 

volwassen patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, enkel en voet (Volw.) (Beroerte) 

 

 

Indicatienummer: 91 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme en geassocieerde 

focale dystonieën. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme of geassocieerde 

focale dystonie 

 

 

Indicatienummer: 92 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Idiopatische overactieve blaas met symptomen van 

urine-incontinentie, aandrang en frequentie bij 

volwassen patiënten die onvoldoende hebben 

gereageerd op of die intolerant zijn voor 

anticholinergische medicatie. 

Verkorte indicatie: Overactieve blaas, idiopathisch, na anticholinergica 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 93 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Urine-incontinentie bij volwassenen met een 

neurogene detrusoroveractiviteit als gevolg van een 

stabiel subcervicaal ruggenmergletsel of multiple 

sclerose. 

Verkorte indicatie: Urine-incontinentie, na subcervicaal 

ruggenmergletsel of MS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 76 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van blefarospasme en 

hemifacialisspasmen bij kinderen vanaf 12 jaar en 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme of hemifacialisspasme (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 77 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van spasmodische torticollis bij kinderen 

vanaf 12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasmodische torticollis (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 78 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Symptomatische behandeling van axillaire 

hyperhidrose (overmatig zweten) bij kinderen vanaf 

12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Axillaire hyperhidrose (Volw. en Kind 12-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1565 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Spasticiteit van de arm volgend op een CVA bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm (Volw.) (CVA) 

 

 

Indicatienummer: 1566 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Symptomatische behandeling van dynamische 

equinusvoet vervorming als gevolg van spasticiteit bij 

ambulante kinderen vanaf 2 jaar met 

hersenverlamming (cerebrale parese). 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 670 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van achalasie, pylorospasme en fissura 

anii door middel van endoscopie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Achalasie, pylorospasme of fissura anii (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 700 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van scheelzien bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Scheelzien (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 710 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij het piriformis syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Piriformis syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 716 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

afunctioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten bij Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Het doel van 

de behandeling is betere positionering van de arm 

en/of hand, het verbetering van verzorging en 

hygiene . en vermindering van hinderlijke clonus. Het 

betreft de behandeling gericht op vermindering van 

al of niet pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand 

, ter voorkoming van contracturen en van decubitus 

en het smetten. De behandelde spieren kunnen zijn 

musculus pectoralis , teres, deltoideus, biceps, 

brachialis, brachioradialis ,triceps, pronator teres , 

pronator quadratum, flexor carpi radialis, flexor carpi 

ulnaris flexor digitorum superficialis, flexor digitorum 

profundus, flexor pollicis longus, lumbricales, 
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opponens, adductor pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, bovenste extremiteit 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 717 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen bij kinderen met Cerebrale Parese en Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH) ter verbetering 

van de arm- handfunctie en ADL, pijnreductie en 

contractuurbestijding mits geïndiceerd en 

geëvalueerd volgens protocol door een 

interdisciplinair team en toegepast conform de 

richtlijn Cerebrale Parese. De te behandelen spieren 

kunnen zijn de m. pectoralis, subscapularis, biceps, 

brachialis, brachioradialis, pronator teres, fl carpi 

ulnaris, fl carpi radialis, vingerflexoren, duimmuis. De 

toepassing vindt plaats onder echogeleide en 

elektrostimulatie. Multi-level botulinetoxine 

behandelingen vinden op indicatie plaats onder 

narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, arm (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 718 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen en benen bij kinderen met een dwarslaesie of 

Meningomyelocele. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been, (Kind 0-18 jaar) (dwarsleasie 

en meningomyelocele) 

 

 

Indicatienummer: 719 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende kinderen met Cerebrale Parese en 

Niet aangeboren hersenafwijking (NAH). Multilevel 

behandelingen dienen gebaseerd te zijn op 

geinstrumenteerde gangbeeldanalyse en geindiceerd 

en geprotocolleerd geëvalueerd door een 

interdisciplinair team. De toepassing dient plaats te 

vinden conform de richtlijn Cerebrale Parese. De te 

behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, fl hallucis longus, peroneï, hamstrings, rectus 

femoris, adductoren en iliopsoas. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en elektrostimulatie. Multi-

level botulinetoxine behandelingen vinden op 

indicatie plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, been, (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 720 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende volwassen patiënten met 

Cardiovasculair accident (CVA), Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH), aangeboren hersenletsel, 

dwarslaesie, meningomyelocele, Multiple Sclerose 

(MS),Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS). Het doel van de behandeling is het 

verbeteren van de sta- en loopfunctie en van de 

transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen of opheffen van de al of niet pijnlijke 

dwangstand zoals een equinovarusstand van de voet 

, het klauwen van de tenen en hyperextentie van de 

knie en vermindering van de hinderlijke clonus. 

.Tevens het voorkomen van contraturen. De 

behandelde spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

gastrocnemius lateralis en medialis, soleus, tibialis 

posterior, tibialis anterior, flexor digitorum longus en 

brevis, flexor halluces longus en brevis, extensor 

hallucis longus, adductor halluces. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, functioneel, been, lopende volw. 

 

 

Indicatienummer: 721 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet lopende volwassen patiënten met een 

cardiovasculair accident (CVA) en Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH). Het doel van de behandeling 

is het verbeteren van de stand van het been, 

verbetering van het zitten en liggen , het voorkomen 

van contracturen van drukulcera en smetten, en het 

verminderen van hinderlijke clonus. De behandeling 

is gericht op verminderen of opheffen van de al of 

niet pijnlijke dwangstand zoals een equinovarusstand 

van de voet , het klauwen van de tenen en 

hyperextentie of flexie van de knie . De behandelde 

spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

semitendinosus, semimembranosus, gastrocnemius 

lateralis en medialis, soleus, tibialis posterior, tibialis 

anterior, flexor digitorum longus en brevis, flexor 

hallucis longus en brevis, extensor hallucis longus, 

adductor hallucis. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, afunctioneel, been (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 722 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet-lopende kinderen met Cerebrale 

Parese en Niet aangeboren hersenafwijking (NAH) ter 

verbetering van de verzorgbaarheid, pijnreductie, 

zitbalans en contractuurbestijding mits geïndiceerd 

en geevalueerd door een interdisciplinair team en 

toegepast conform de richtlijn Cerebrale Parese. De 

te behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, peronei, hamstrings, rectus femoris en 
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iliopsoas. De toepassing vindt plaats onder 

echogeleide en elektrostimulatie. Multi-level 

botulinetoxine behandelingen vinden op indicatie 

plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, been (Kind 0-18 jaar) 

(Cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 723 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

spieren van de romp, heup en knie bij de volwassen 

patiënten met dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Doel van de 

behandeling is verbetering van rompbalans en van de 

loop-sta-,zit- en lighouding, tevens vergemakkeijken 

van transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen en/of opheffen van al of niet pijnlijke 

dwangstand van de rug en nek , flexie adductie en 

rotatie van de heupen, extentie of flexie van de 

knieen. De behandelde spieren kunnen zijn m. psoas, 

iliacus, sartorius, rectus femoris, intermedius , 

adductor longus, adductor magnus, gracilis, 

semitendinosus, semimembranosus en biceps 

femoris. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, romp, heup en knie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 724 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

deels functioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten met Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS)) Het doel van 

de behandeling is verbetering van de stand van de 

hand en arm ,het verbeteren van de handarmfunctie 

en daardoor van de zelfredzaamheiden en het 

opheffen van hinderlijke clonus. Het betreft de 

behandeling gericht op vermindering van al of niet 

pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand , tevens 

van functionele beperkingen veroorzaakt door 

hypertonie van bepaalde spiergroepen , en gericht op 

het voorkoming van contracturen. De behandelde 

spieren kunnen zijn musculus pectoralis , teres, 

deltoideus, biceps, brachialis, brachioradialis ,triceps, 

pronator teres , pronator quadratum, flexor carpi 

radialis, flexor carpi ulnaris flexor digitorum 

superficialis, flexor digitorum profundus, flexor 

pollicis longus, lumbricales, opponens, adductor 

pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, bovenste extremiteit (Volw.) 
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Indicatienummer: 736 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 747 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dystonie (waaronder spasmodische dysfonie) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 761 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: First bite syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: First bite syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 762 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Focale dystoniën; Overige focale dystonie; Kaakklem 

Focale dystonieën arm of been; Taakspecifieke 

dystonieën (o.a. schrijfkramp) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Focale dystonie, kaakklem of taakspecifieke dystonie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 764 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Functionele schokken/myoclonieën bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Functionele schok of myoclonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 778 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 781 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypersalivatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hypersalivatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 857 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multilevel botulinisatie onder narcose ter behandeling 

van spasticiteit van de armen en/of benen bij 

kinderen met Cerebrale Parese en Niet Aangeboren 

Hersenletsel (NAH). Multilevel behandelingen dienen 

geindiceerd te zijn door een kinderrevalidatiearts, 

gebaseerd te zijn op geinstrumenteerde 

gangbeeldanalyse en geprotocolleerd geëvalueerd 

door een interdisciplinair team. De toepassing vindt 
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plaats onder echogeleide en/of elektrostimulatie. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been (Kind 0-18 jaar) (Cerebrale 

parese en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 878 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Overkoepelende indicatie voor Botulinetoxine type A 

als "Add-on" bij locoregionale of multilevel 

behandelingen van upper motor neuron symptomen, 

zoals hypertonie en spasticiteit, in bovenste of 

onderste extremiteit of romp ten gevolge van een 

centraal neurologische diagnose ( o.a. cerebrale 

parese, Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), dwarslaesie, 

meningomyelocele, Multiple Seclerose (MS), 

Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS) ter voorkoming en ter behandeling 

van functionele beperkingen of problemen met 

betrekking tot verzorging / hygiene, cosmetiek of 

pijn, bij patiënten van 2 jaar en ouder. 

Verkorte indicatie: Hypertonie en spasticiteit, bovenste extremiteit/ 

onderste extremiteit / romp (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 901 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Segmentale dystonieen  (bijv. nek-arm, voet) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Segmentale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 902 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierfistel en -cyste bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierfistel of speekselkliercyste (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 903 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek: intraglandulair ter 

reductie van de speekselproductie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, reductie speekselproductie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 904 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek; syndroom van Frey bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, syndroom van Frey (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 915 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tics bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Tic (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 916 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tremor bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tremor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 917 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Trismus; Bruxisme; kaakklem al dan niet in het kader 

van een dystoon beeld bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Trismus, bruxisme of kaaklem (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1186 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van lage of  postoperatieve patienten 

met M.Hirschrpung bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: M.Hirschrpung (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1328 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Rotatiestand of contractuur van de schouder bij 

kinderen met obstetrisch plexus brachialisletsel. 

Verkorte indicatie: Rotatiestand of contractuur, obstetrisch plexus 

brachialisletsel, schouder (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DYSPORT INJECTIEPOEDER FLACON 500E 

 

Zindex nummer: 14338343 

ATC Code: M03AX01 

Werkzame stof: BOTULINE TOXINE 

Registratienummer: 17505 

Fabrikant: IPSEN FARMACEUTICA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 75 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Cervicale dystonie (torticollis spastica). 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 80 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van 

blefarospasme bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme (Volw.) 
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Indicatienummer: 81 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van cervicale 

dystonie van voornamelijk rotatie vorm (spasmodic 

torticollis) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie of spasmodische torticollis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 82 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van spasticiteit 

van de bovenste ledematen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, bovenste ledematen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 85 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Aanhoudende ernstige primaire hyperhidrose van de 

oksels, die de dagelijkse activiteiten belemmert en 

resistent is tegen een plaatselijk behandeling. 

Verkorte indicatie: Primaire hyperhidrose, oksels 

 

 

Indicatienummer: 86 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Symptoomverlichting bij volwassenen die voldoen 

aan de criteria voor chronische migraine (elke maand 

op 15 of meer dagen hoofdpijn, waarvan er op ten 

minste 8 dagen sprake is van migraine) bij patiënten 

die onvoldoende hebben gereageerd op of die 

intolerant zijn voor profylactische medicatie. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 28-03-2031 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 2 552 475 B1. 

Allergan is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Migraine, chronisch (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 88 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Focale spasticiteit als gevolg van dynamische 

spitsvoetmisvorming (equinus) door spasticiteit bij 

ambulante pediatrische patiënten met 

hersenverlamming van twee jaar of ouder. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 89 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Focale spasticiteit van de pols en hand bij volwassen 

patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, pols en hand (Volw.) (Beroerte) 

 

 

Indicatienummer: 90 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Focale spasticiteit van de enkel en de voet bij 

volwassen patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, enkel en voet (Volw.) (Beroerte) 

 

 

Indicatienummer: 91 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme en geassocieerde 

focale dystonieën. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme of geassocieerde 

focale dystonie 

 

 

Indicatienummer: 92 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Idiopatische overactieve blaas met symptomen van 

urine-incontinentie, aandrang en frequentie bij 

volwassen patiënten die onvoldoende hebben 

gereageerd op of die intolerant zijn voor 

anticholinergische medicatie. 

Verkorte indicatie: Overactieve blaas, idiopathisch, na anticholinergica 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 93 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Urine-incontinentie bij volwassenen met een 

neurogene detrusoroveractiviteit als gevolg van een 

stabiel subcervicaal ruggenmergletsel of multiple 

sclerose. 

Verkorte indicatie: Urine-incontinentie, na subcervicaal 

ruggenmergletsel of MS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 76 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van blefarospasme en 

hemifacialisspasmen bij kinderen vanaf 12 jaar en 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme of hemifacialisspasme (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 77 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van spasmodische torticollis bij kinderen 

vanaf 12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasmodische torticollis (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 78 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Symptomatische behandeling van axillaire 

hyperhidrose (overmatig zweten) bij kinderen vanaf 

12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Axillaire hyperhidrose (Volw. en Kind 12-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1565 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Spasticiteit van de arm volgend op een CVA bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm (Volw.) (CVA) 

 

 

Indicatienummer: 1566 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Symptomatische behandeling van dynamische 

equinusvoet vervorming als gevolg van spasticiteit bij 

ambulante kinderen vanaf 2 jaar met 

hersenverlamming (cerebrale parese). 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 670 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van achalasie, pylorospasme en fissura 

anii door middel van endoscopie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Achalasie, pylorospasme of fissura anii (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 700 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van scheelzien bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Scheelzien (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 710 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij het piriformis syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Piriformis syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 716 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

afunctioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten bij Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Het doel van 

de behandeling is betere positionering van de arm 

en/of hand, het verbetering van verzorging en 

hygiene . en vermindering van hinderlijke clonus. Het 

betreft de behandeling gericht op vermindering van 

al of niet pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand 

, ter voorkoming van contracturen en van decubitus 

en het smetten. De behandelde spieren kunnen zijn 

musculus pectoralis , teres, deltoideus, biceps, 

brachialis, brachioradialis ,triceps, pronator teres , 

pronator quadratum, flexor carpi radialis, flexor carpi 

ulnaris flexor digitorum superficialis, flexor digitorum 
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profundus, flexor pollicis longus, lumbricales, 

opponens, adductor pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, bovenste extremiteit 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 717 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen bij kinderen met Cerebrale Parese en Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH) ter verbetering 

van de arm- handfunctie en ADL, pijnreductie en 

contractuurbestijding mits geïndiceerd en 

geëvalueerd volgens protocol door een 

interdisciplinair team en toegepast conform de 

richtlijn Cerebrale Parese. De te behandelen spieren 

kunnen zijn de m. pectoralis, subscapularis, biceps, 

brachialis, brachioradialis, pronator teres, fl carpi 

ulnaris, fl carpi radialis, vingerflexoren, duimmuis. De 

toepassing vindt plaats onder echogeleide en 

elektrostimulatie. Multi-level botulinetoxine 

behandelingen vinden op indicatie plaats onder 

narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, arm (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 718 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen en benen bij kinderen met een dwarslaesie of 

Meningomyelocele. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been, (Kind 0-18 jaar) (dwarsleasie 

en meningomyelocele) 

 

 

Indicatienummer: 719 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende kinderen met Cerebrale Parese en 

Niet aangeboren hersenafwijking (NAH). Multilevel 

behandelingen dienen gebaseerd te zijn op 

geinstrumenteerde gangbeeldanalyse en geindiceerd 

en geprotocolleerd geëvalueerd door een 

interdisciplinair team. De toepassing dient plaats te 

vinden conform de richtlijn Cerebrale Parese. De te 

behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, fl hallucis longus, peroneï, hamstrings, rectus 

femoris, adductoren en iliopsoas. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en elektrostimulatie. Multi-

level botulinetoxine behandelingen vinden op 

indicatie plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, been, (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 720 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende volwassen patiënten met 

Cardiovasculair accident (CVA), Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH), aangeboren hersenletsel, 

dwarslaesie, meningomyelocele, Multiple Sclerose 

(MS),Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS). Het doel van de behandeling is het 

verbeteren van de sta- en loopfunctie en van de 

transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen of opheffen van de al of niet pijnlijke 

dwangstand zoals een equinovarusstand van de voet 

, het klauwen van de tenen en hyperextentie van de 

knie en vermindering van de hinderlijke clonus. 

.Tevens het voorkomen van contraturen. De 

behandelde spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

gastrocnemius lateralis en medialis, soleus, tibialis 

posterior, tibialis anterior, flexor digitorum longus en 

brevis, flexor halluces longus en brevis, extensor 

hallucis longus, adductor halluces. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, functioneel, been, lopende volw. 

 

 

Indicatienummer: 721 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet lopende volwassen patiënten met een 

cardiovasculair accident (CVA) en Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH). Het doel van de behandeling 

is het verbeteren van de stand van het been, 

verbetering van het zitten en liggen , het voorkomen 

van contracturen van drukulcera en smetten, en het 

verminderen van hinderlijke clonus. De behandeling 

is gericht op verminderen of opheffen van de al of 

niet pijnlijke dwangstand zoals een equinovarusstand 

van de voet , het klauwen van de tenen en 

hyperextentie of flexie van de knie . De behandelde 

spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

semitendinosus, semimembranosus, gastrocnemius 

lateralis en medialis, soleus, tibialis posterior, tibialis 

anterior, flexor digitorum longus en brevis, flexor 

hallucis longus en brevis, extensor hallucis longus, 

adductor hallucis. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, afunctioneel, been (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 722 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet-lopende kinderen met Cerebrale 

Parese en Niet aangeboren hersenafwijking (NAH) ter 

verbetering van de verzorgbaarheid, pijnreductie, 

zitbalans en contractuurbestijding mits geïndiceerd 

en geevalueerd door een interdisciplinair team en 

toegepast conform de richtlijn Cerebrale Parese. De 

te behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 
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longus, peronei, hamstrings, rectus femoris en 

iliopsoas. De toepassing vindt plaats onder 

echogeleide en elektrostimulatie. Multi-level 

botulinetoxine behandelingen vinden op indicatie 

plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, been (Kind 0-18 jaar) 

(Cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 723 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

spieren van de romp, heup en knie bij de volwassen 

patiënten met dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Doel van de 

behandeling is verbetering van rompbalans en van de 

loop-sta-,zit- en lighouding, tevens vergemakkeijken 

van transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen en/of opheffen van al of niet pijnlijke 

dwangstand van de rug en nek , flexie adductie en 

rotatie van de heupen, extentie of flexie van de 

knieen. De behandelde spieren kunnen zijn m. psoas, 

iliacus, sartorius, rectus femoris, intermedius , 

adductor longus, adductor magnus, gracilis, 

semitendinosus, semimembranosus en biceps 

femoris. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, romp, heup en knie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 724 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

deels functioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten met Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS)) Het doel van 

de behandeling is verbetering van de stand van de 

hand en arm ,het verbeteren van de handarmfunctie 

en daardoor van de zelfredzaamheiden en het 

opheffen van hinderlijke clonus. Het betreft de 

behandeling gericht op vermindering van al of niet 

pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand , tevens 

van functionele beperkingen veroorzaakt door 

hypertonie van bepaalde spiergroepen , en gericht op 

het voorkoming van contracturen. De behandelde 

spieren kunnen zijn musculus pectoralis , teres, 

deltoideus, biceps, brachialis, brachioradialis ,triceps, 

pronator teres , pronator quadratum, flexor carpi 

radialis, flexor carpi ulnaris flexor digitorum 

superficialis, flexor digitorum profundus, flexor 

pollicis longus, lumbricales, opponens, adductor 

pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, bovenste extremiteit (Volw.) 
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Indicatienummer: 736 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 747 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dystonie (waaronder spasmodische dysfonie) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 761 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: First bite syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: First bite syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 762 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Focale dystoniën; Overige focale dystonie; Kaakklem 

Focale dystonieën arm of been; Taakspecifieke 

dystonieën (o.a. schrijfkramp) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Focale dystonie, kaakklem of taakspecifieke dystonie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 764 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Functionele schokken/myoclonieën bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Functionele schok of myoclonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 778 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 781 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypersalivatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hypersalivatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 857 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multilevel botulinisatie onder narcose ter behandeling 

van spasticiteit van de armen en/of benen bij 

kinderen met Cerebrale Parese en Niet Aangeboren 

Hersenletsel (NAH). Multilevel behandelingen dienen 

geindiceerd te zijn door een kinderrevalidatiearts, 

gebaseerd te zijn op geinstrumenteerde 

gangbeeldanalyse en geprotocolleerd geëvalueerd 
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door een interdisciplinair team. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en/of elektrostimulatie. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been (Kind 0-18 jaar) (Cerebrale 

parese en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 878 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Overkoepelende indicatie voor Botulinetoxine type A 

als "Add-on" bij locoregionale of multilevel 

behandelingen van upper motor neuron symptomen, 

zoals hypertonie en spasticiteit, in bovenste of 

onderste extremiteit of romp ten gevolge van een 

centraal neurologische diagnose ( o.a. cerebrale 

parese, Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), dwarslaesie, 

meningomyelocele, Multiple Seclerose (MS), 

Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS) ter voorkoming en ter behandeling 

van functionele beperkingen of problemen met 

betrekking tot verzorging / hygiene, cosmetiek of 

pijn, bij patiënten van 2 jaar en ouder. 

Verkorte indicatie: Hypertonie en spasticiteit, bovenste extremiteit/ 

onderste extremiteit / romp (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 901 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Segmentale dystonieen  (bijv. nek-arm, voet) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Segmentale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 902 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierfistel en -cyste bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierfistel of speekselkliercyste (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 903 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek: intraglandulair ter 

reductie van de speekselproductie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, reductie speekselproductie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 904 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek; syndroom van Frey bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, syndroom van Frey (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 915 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Tics bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tic (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 916 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tremor bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tremor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 917 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Trismus; Bruxisme; kaakklem al dan niet in het kader 

van een dystoon beeld bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Trismus, bruxisme of kaaklem (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1186 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van lage of  postoperatieve patienten 

met M.Hirschrpung bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: M.Hirschrpung (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1328 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Rotatiestand of contractuur van de schouder bij 

kinderen met obstetrisch plexus brachialisletsel. 

Verkorte indicatie: Rotatiestand of contractuur, obstetrisch plexus 

brachialisletsel, schouder (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DYSPORT INJECTIEPOEDER FLACON 500E 

 

Zindex nummer: 15755967 

ATC Code: M03AX01 

Werkzame stof: BOTULINE TOXINE 

Registratienummer: 110968//17505 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 75 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Cervicale dystonie (torticollis spastica). 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 80 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van 

blefarospasme bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Blefarospasme (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 81 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van cervicale 

dystonie van voornamelijk rotatie vorm (spasmodic 

torticollis) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie of spasmodische torticollis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 82 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van spasticiteit 

van de bovenste ledematen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, bovenste ledematen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 85 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Aanhoudende ernstige primaire hyperhidrose van de 

oksels, die de dagelijkse activiteiten belemmert en 

resistent is tegen een plaatselijk behandeling. 

Verkorte indicatie: Primaire hyperhidrose, oksels 

 

 

Indicatienummer: 86 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Symptoomverlichting bij volwassenen die voldoen 

aan de criteria voor chronische migraine (elke maand 

op 15 of meer dagen hoofdpijn, waarvan er op ten 

minste 8 dagen sprake is van migraine) bij patiënten 

die onvoldoende hebben gereageerd op of die 

intolerant zijn voor profylactische medicatie. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 28-03-2031 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 2 552 475 B1. 

Allergan is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Migraine, chronisch (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 88 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Focale spasticiteit als gevolg van dynamische 

spitsvoetmisvorming (equinus) door spasticiteit bij 

ambulante pediatrische patiënten met 

hersenverlamming van twee jaar of ouder. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 89 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Focale spasticiteit van de pols en hand bij volwassen 

patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, pols en hand (Volw.) (Beroerte) 
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Indicatienummer: 90 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Focale spasticiteit van de enkel en de voet bij 

volwassen patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, enkel en voet (Volw.) (Beroerte) 

 

 

Indicatienummer: 91 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme en geassocieerde 

focale dystonieën. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme of geassocieerde 

focale dystonie 

 

 

Indicatienummer: 92 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Idiopatische overactieve blaas met symptomen van 

urine-incontinentie, aandrang en frequentie bij 

volwassen patiënten die onvoldoende hebben 

gereageerd op of die intolerant zijn voor 

anticholinergische medicatie. 

Verkorte indicatie: Overactieve blaas, idiopathisch, na anticholinergica 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 93 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Urine-incontinentie bij volwassenen met een 

neurogene detrusoroveractiviteit als gevolg van een 

stabiel subcervicaal ruggenmergletsel of multiple 

sclerose. 

Verkorte indicatie: Urine-incontinentie, na subcervicaal 

ruggenmergletsel of MS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 76 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van blefarospasme en 

hemifacialisspasmen bij kinderen vanaf 12 jaar en 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme of hemifacialisspasme (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 77 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van spasmodische torticollis bij kinderen 

vanaf 12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasmodische torticollis (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 78 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Symptomatische behandeling van axillaire 

hyperhidrose (overmatig zweten) bij kinderen vanaf 

12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Axillaire hyperhidrose (Volw. en Kind 12-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1565 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Spasticiteit van de arm volgend op een CVA bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm (Volw.) (CVA) 

 

 

Indicatienummer: 1566 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Symptomatische behandeling van dynamische 

equinusvoet vervorming als gevolg van spasticiteit bij 

ambulante kinderen vanaf 2 jaar met 

hersenverlamming (cerebrale parese). 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 670 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van achalasie, pylorospasme en fissura 

anii door middel van endoscopie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Achalasie, pylorospasme of fissura anii (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 700 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van scheelzien bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Scheelzien (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 710 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij het piriformis syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Piriformis syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 716 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

afunctioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten bij Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Het doel van 

de behandeling is betere positionering van de arm 

en/of hand, het verbetering van verzorging en 

hygiene . en vermindering van hinderlijke clonus. Het 

betreft de behandeling gericht op vermindering van 

al of niet pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand 

, ter voorkoming van contracturen en van decubitus 

en het smetten. De behandelde spieren kunnen zijn 

musculus pectoralis , teres, deltoideus, biceps, 

brachialis, brachioradialis ,triceps, pronator teres , 

pronator quadratum, flexor carpi radialis, flexor carpi 
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ulnaris flexor digitorum superficialis, flexor digitorum 

profundus, flexor pollicis longus, lumbricales, 

opponens, adductor pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, bovenste extremiteit 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 717 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen bij kinderen met Cerebrale Parese en Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH) ter verbetering 

van de arm- handfunctie en ADL, pijnreductie en 

contractuurbestijding mits geïndiceerd en 

geëvalueerd volgens protocol door een 

interdisciplinair team en toegepast conform de 

richtlijn Cerebrale Parese. De te behandelen spieren 

kunnen zijn de m. pectoralis, subscapularis, biceps, 

brachialis, brachioradialis, pronator teres, fl carpi 

ulnaris, fl carpi radialis, vingerflexoren, duimmuis. De 

toepassing vindt plaats onder echogeleide en 

elektrostimulatie. Multi-level botulinetoxine 

behandelingen vinden op indicatie plaats onder 

narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, arm (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 718 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen en benen bij kinderen met een dwarslaesie of 

Meningomyelocele. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been, (Kind 0-18 jaar) (dwarsleasie 

en meningomyelocele) 

 

 

Indicatienummer: 719 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende kinderen met Cerebrale Parese en 

Niet aangeboren hersenafwijking (NAH). Multilevel 

behandelingen dienen gebaseerd te zijn op 

geinstrumenteerde gangbeeldanalyse en geindiceerd 

en geprotocolleerd geëvalueerd door een 

interdisciplinair team. De toepassing dient plaats te 

vinden conform de richtlijn Cerebrale Parese. De te 

behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, fl hallucis longus, peroneï, hamstrings, rectus 

femoris, adductoren en iliopsoas. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en elektrostimulatie. Multi-

level botulinetoxine behandelingen vinden op 

indicatie plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, been, (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 
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Indicatienummer: 720 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende volwassen patiënten met 

Cardiovasculair accident (CVA), Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH), aangeboren hersenletsel, 

dwarslaesie, meningomyelocele, Multiple Sclerose 

(MS),Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS). Het doel van de behandeling is het 

verbeteren van de sta- en loopfunctie en van de 

transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen of opheffen van de al of niet pijnlijke 

dwangstand zoals een equinovarusstand van de voet 

, het klauwen van de tenen en hyperextentie van de 

knie en vermindering van de hinderlijke clonus. 

.Tevens het voorkomen van contraturen. De 

behandelde spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

gastrocnemius lateralis en medialis, soleus, tibialis 

posterior, tibialis anterior, flexor digitorum longus en 

brevis, flexor halluces longus en brevis, extensor 

hallucis longus, adductor halluces. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, functioneel, been, lopende volw. 

 

 

Indicatienummer: 721 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet lopende volwassen patiënten met een 

cardiovasculair accident (CVA) en Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH). Het doel van de behandeling 

is het verbeteren van de stand van het been, 

verbetering van het zitten en liggen , het voorkomen 

van contracturen van drukulcera en smetten, en het 

verminderen van hinderlijke clonus. De behandeling 

is gericht op verminderen of opheffen van de al of 

niet pijnlijke dwangstand zoals een equinovarusstand 

van de voet , het klauwen van de tenen en 

hyperextentie of flexie van de knie . De behandelde 

spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

semitendinosus, semimembranosus, gastrocnemius 

lateralis en medialis, soleus, tibialis posterior, tibialis 

anterior, flexor digitorum longus en brevis, flexor 

hallucis longus en brevis, extensor hallucis longus, 

adductor hallucis. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, afunctioneel, been (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 722 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet-lopende kinderen met Cerebrale 

Parese en Niet aangeboren hersenafwijking (NAH) ter 

verbetering van de verzorgbaarheid, pijnreductie, 

zitbalans en contractuurbestijding mits geïndiceerd 

en geevalueerd door een interdisciplinair team en 

toegepast conform de richtlijn Cerebrale Parese. De 

te behandelen spieren kunnen zijn de m. 
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gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, peronei, hamstrings, rectus femoris en 

iliopsoas. De toepassing vindt plaats onder 

echogeleide en elektrostimulatie. Multi-level 

botulinetoxine behandelingen vinden op indicatie 

plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, been (Kind 0-18 jaar) 

(Cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 723 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

spieren van de romp, heup en knie bij de volwassen 

patiënten met dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Doel van de 

behandeling is verbetering van rompbalans en van de 

loop-sta-,zit- en lighouding, tevens vergemakkeijken 

van transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen en/of opheffen van al of niet pijnlijke 

dwangstand van de rug en nek , flexie adductie en 

rotatie van de heupen, extentie of flexie van de 

knieen. De behandelde spieren kunnen zijn m. psoas, 

iliacus, sartorius, rectus femoris, intermedius , 

adductor longus, adductor magnus, gracilis, 

semitendinosus, semimembranosus en biceps 

femoris. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, romp, heup en knie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 724 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

deels functioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten met Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS)) Het doel van 

de behandeling is verbetering van de stand van de 

hand en arm ,het verbeteren van de handarmfunctie 

en daardoor van de zelfredzaamheiden en het 

opheffen van hinderlijke clonus. Het betreft de 

behandeling gericht op vermindering van al of niet 

pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand , tevens 

van functionele beperkingen veroorzaakt door 

hypertonie van bepaalde spiergroepen , en gericht op 

het voorkoming van contracturen. De behandelde 

spieren kunnen zijn musculus pectoralis , teres, 

deltoideus, biceps, brachialis, brachioradialis ,triceps, 

pronator teres , pronator quadratum, flexor carpi 

radialis, flexor carpi ulnaris flexor digitorum 

superficialis, flexor digitorum profundus, flexor 

pollicis longus, lumbricales, opponens, adductor 

pollicis en flexor pollicis brevis. 
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Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, bovenste extremiteit (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 736 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 747 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dystonie (waaronder spasmodische dysfonie) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 761 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: First bite syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: First bite syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 762 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Focale dystoniën; Overige focale dystonie; Kaakklem 

Focale dystonieën arm of been; Taakspecifieke 

dystonieën (o.a. schrijfkramp) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Focale dystonie, kaakklem of taakspecifieke dystonie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 764 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Functionele schokken/myoclonieën bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Functionele schok of myoclonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 778 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 781 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypersalivatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hypersalivatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 857 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multilevel botulinisatie onder narcose ter behandeling 

van spasticiteit van de armen en/of benen bij 

kinderen met Cerebrale Parese en Niet Aangeboren 

Hersenletsel (NAH). Multilevel behandelingen dienen 

geindiceerd te zijn door een kinderrevalidatiearts, 

gebaseerd te zijn op geinstrumenteerde 
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gangbeeldanalyse en geprotocolleerd geëvalueerd 

door een interdisciplinair team. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en/of elektrostimulatie. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been (Kind 0-18 jaar) (Cerebrale 

parese en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 878 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Overkoepelende indicatie voor Botulinetoxine type A 

als "Add-on" bij locoregionale of multilevel 

behandelingen van upper motor neuron symptomen, 

zoals hypertonie en spasticiteit, in bovenste of 

onderste extremiteit of romp ten gevolge van een 

centraal neurologische diagnose ( o.a. cerebrale 

parese, Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), dwarslaesie, 

meningomyelocele, Multiple Seclerose (MS), 

Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS) ter voorkoming en ter behandeling 

van functionele beperkingen of problemen met 

betrekking tot verzorging / hygiene, cosmetiek of 

pijn, bij patiënten van 2 jaar en ouder. 

Verkorte indicatie: Hypertonie en spasticiteit, bovenste extremiteit/ 

onderste extremiteit / romp (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 901 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Segmentale dystonieen  (bijv. nek-arm, voet) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Segmentale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 902 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierfistel en -cyste bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierfistel of speekselkliercyste (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 903 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek: intraglandulair ter 

reductie van de speekselproductie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, reductie speekselproductie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 904 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek; syndroom van Frey bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, syndroom van Frey (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 915 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tics bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tic (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 916 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tremor bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tremor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 917 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Trismus; Bruxisme; kaakklem al dan niet in het kader 

van een dystoon beeld bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Trismus, bruxisme of kaaklem (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1186 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van lage of  postoperatieve patienten 

met M.Hirschrpung bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: M.Hirschrpung (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1328 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Rotatiestand of contractuur van de schouder bij 

kinderen met obstetrisch plexus brachialisletsel. 

Verkorte indicatie: Rotatiestand of contractuur, obstetrisch plexus 

brachialisletsel, schouder (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DYSPORT INJECTIEPOEDER FLACON 500E 

 

Zindex nummer: 16263359 

ATC Code: M03AX01 

Werkzame stof: BOTULINE TOXINE 

Registratienummer: 117083//17505 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 75 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Cervicale dystonie (torticollis spastica). 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 80 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van 
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blefarospasme bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 81 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van cervicale 

dystonie van voornamelijk rotatie vorm (spasmodic 

torticollis) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie of spasmodische torticollis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 82 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van spasticiteit 

van de bovenste ledematen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, bovenste ledematen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 85 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Aanhoudende ernstige primaire hyperhidrose van de 

oksels, die de dagelijkse activiteiten belemmert en 

resistent is tegen een plaatselijk behandeling. 

Verkorte indicatie: Primaire hyperhidrose, oksels 

 

 

Indicatienummer: 86 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Symptoomverlichting bij volwassenen die voldoen 

aan de criteria voor chronische migraine (elke maand 

op 15 of meer dagen hoofdpijn, waarvan er op ten 

minste 8 dagen sprake is van migraine) bij patiënten 

die onvoldoende hebben gereageerd op of die 

intolerant zijn voor profylactische medicatie. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 28-03-2031 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 2 552 475 B1. 

Allergan is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Migraine, chronisch (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 88 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Focale spasticiteit als gevolg van dynamische 

spitsvoetmisvorming (equinus) door spasticiteit bij 

ambulante pediatrische patiënten met 

hersenverlamming van twee jaar of ouder. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 89 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Focale spasticiteit van de pols en hand bij volwassen 

patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, pols en hand (Volw.) (Beroerte) 
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Indicatienummer: 90 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Focale spasticiteit van de enkel en de voet bij 

volwassen patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, enkel en voet (Volw.) (Beroerte) 

 

 

Indicatienummer: 91 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme en geassocieerde 

focale dystonieën. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme of geassocieerde 

focale dystonie 

 

 

Indicatienummer: 92 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Idiopatische overactieve blaas met symptomen van 

urine-incontinentie, aandrang en frequentie bij 

volwassen patiënten die onvoldoende hebben 

gereageerd op of die intolerant zijn voor 

anticholinergische medicatie. 

Verkorte indicatie: Overactieve blaas, idiopathisch, na anticholinergica 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 93 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Urine-incontinentie bij volwassenen met een 

neurogene detrusoroveractiviteit als gevolg van een 

stabiel subcervicaal ruggenmergletsel of multiple 

sclerose. 

Verkorte indicatie: Urine-incontinentie, na subcervicaal 

ruggenmergletsel of MS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 76 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van blefarospasme en 

hemifacialisspasmen bij kinderen vanaf 12 jaar en 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme of hemifacialisspasme (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 77 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van spasmodische torticollis bij kinderen 

vanaf 12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasmodische torticollis (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 78 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Symptomatische behandeling van axillaire 

hyperhidrose (overmatig zweten) bij kinderen vanaf 

12 jaar en volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Axillaire hyperhidrose (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1565 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Spasticiteit van de arm volgend op een CVA bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm (Volw.) (CVA) 

 

 

Indicatienummer: 1566 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Symptomatische behandeling van dynamische 

equinusvoet vervorming als gevolg van spasticiteit bij 

ambulante kinderen vanaf 2 jaar met 

hersenverlamming (cerebrale parese). 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 670 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van achalasie, pylorospasme en fissura 

anii door middel van endoscopie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Achalasie, pylorospasme of fissura anii (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 700 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van scheelzien bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Scheelzien (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 710 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij het piriformis syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Piriformis syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 716 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

afunctioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten bij Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Het doel van 

de behandeling is betere positionering van de arm 

en/of hand, het verbetering van verzorging en 

hygiene . en vermindering van hinderlijke clonus. Het 

betreft de behandeling gericht op vermindering van 

al of niet pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand 

, ter voorkoming van contracturen en van decubitus 

en het smetten. De behandelde spieren kunnen zijn 

musculus pectoralis , teres, deltoideus, biceps, 

brachialis, brachioradialis ,triceps, pronator teres , 
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pronator quadratum, flexor carpi radialis, flexor carpi 

ulnaris flexor digitorum superficialis, flexor digitorum 

profundus, flexor pollicis longus, lumbricales, 

opponens, adductor pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, bovenste extremiteit 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 717 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen bij kinderen met Cerebrale Parese en Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH) ter verbetering 

van de arm- handfunctie en ADL, pijnreductie en 

contractuurbestijding mits geïndiceerd en 

geëvalueerd volgens protocol door een 

interdisciplinair team en toegepast conform de 

richtlijn Cerebrale Parese. De te behandelen spieren 

kunnen zijn de m. pectoralis, subscapularis, biceps, 

brachialis, brachioradialis, pronator teres, fl carpi 

ulnaris, fl carpi radialis, vingerflexoren, duimmuis. De 

toepassing vindt plaats onder echogeleide en 

elektrostimulatie. Multi-level botulinetoxine 

behandelingen vinden op indicatie plaats onder 

narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, arm (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 718 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen en benen bij kinderen met een dwarslaesie of 

Meningomyelocele. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been, (Kind 0-18 jaar) (dwarsleasie 

en meningomyelocele) 

 

 

Indicatienummer: 719 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende kinderen met Cerebrale Parese en 

Niet aangeboren hersenafwijking (NAH). Multilevel 

behandelingen dienen gebaseerd te zijn op 

geinstrumenteerde gangbeeldanalyse en geindiceerd 

en geprotocolleerd geëvalueerd door een 

interdisciplinair team. De toepassing dient plaats te 

vinden conform de richtlijn Cerebrale Parese. De te 

behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, fl hallucis longus, peroneï, hamstrings, rectus 

femoris, adductoren en iliopsoas. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en elektrostimulatie. Multi-

level botulinetoxine behandelingen vinden op 

indicatie plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, been, (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 767 van 4271 

 

Indicatienummer: 720 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende volwassen patiënten met 

Cardiovasculair accident (CVA), Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH), aangeboren hersenletsel, 

dwarslaesie, meningomyelocele, Multiple Sclerose 

(MS),Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS). Het doel van de behandeling is het 

verbeteren van de sta- en loopfunctie en van de 

transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen of opheffen van de al of niet pijnlijke 

dwangstand zoals een equinovarusstand van de voet 

, het klauwen van de tenen en hyperextentie van de 

knie en vermindering van de hinderlijke clonus. 

.Tevens het voorkomen van contraturen. De 

behandelde spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

gastrocnemius lateralis en medialis, soleus, tibialis 

posterior, tibialis anterior, flexor digitorum longus en 

brevis, flexor halluces longus en brevis, extensor 

hallucis longus, adductor halluces. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, functioneel, been, lopende volw. 

 

 

Indicatienummer: 721 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet lopende volwassen patiënten met een 

cardiovasculair accident (CVA) en Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH). Het doel van de behandeling 

is het verbeteren van de stand van het been, 

verbetering van het zitten en liggen , het voorkomen 

van contracturen van drukulcera en smetten, en het 

verminderen van hinderlijke clonus. De behandeling 

is gericht op verminderen of opheffen van de al of 

niet pijnlijke dwangstand zoals een equinovarusstand 

van de voet , het klauwen van de tenen en 

hyperextentie of flexie van de knie . De behandelde 

spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

semitendinosus, semimembranosus, gastrocnemius 

lateralis en medialis, soleus, tibialis posterior, tibialis 

anterior, flexor digitorum longus en brevis, flexor 

hallucis longus en brevis, extensor hallucis longus, 

adductor hallucis. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, afunctioneel, been (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 722 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet-lopende kinderen met Cerebrale 

Parese en Niet aangeboren hersenafwijking (NAH) ter 

verbetering van de verzorgbaarheid, pijnreductie, 

zitbalans en contractuurbestijding mits geïndiceerd 

en geevalueerd door een interdisciplinair team en 

toegepast conform de richtlijn Cerebrale Parese. De 
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te behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, peronei, hamstrings, rectus femoris en 

iliopsoas. De toepassing vindt plaats onder 

echogeleide en elektrostimulatie. Multi-level 

botulinetoxine behandelingen vinden op indicatie 

plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, been (Kind 0-18 jaar) 

(Cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 723 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

spieren van de romp, heup en knie bij de volwassen 

patiënten met dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Doel van de 

behandeling is verbetering van rompbalans en van de 

loop-sta-,zit- en lighouding, tevens vergemakkeijken 

van transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen en/of opheffen van al of niet pijnlijke 

dwangstand van de rug en nek , flexie adductie en 

rotatie van de heupen, extentie of flexie van de 

knieen. De behandelde spieren kunnen zijn m. psoas, 

iliacus, sartorius, rectus femoris, intermedius , 

adductor longus, adductor magnus, gracilis, 

semitendinosus, semimembranosus en biceps 

femoris. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, romp, heup en knie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 724 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

deels functioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten met Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS)) Het doel van 

de behandeling is verbetering van de stand van de 

hand en arm ,het verbeteren van de handarmfunctie 

en daardoor van de zelfredzaamheiden en het 

opheffen van hinderlijke clonus. Het betreft de 

behandeling gericht op vermindering van al of niet 

pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand , tevens 

van functionele beperkingen veroorzaakt door 

hypertonie van bepaalde spiergroepen , en gericht op 

het voorkoming van contracturen. De behandelde 

spieren kunnen zijn musculus pectoralis , teres, 

deltoideus, biceps, brachialis, brachioradialis ,triceps, 

pronator teres , pronator quadratum, flexor carpi 

radialis, flexor carpi ulnaris flexor digitorum 

superficialis, flexor digitorum profundus, flexor 

pollicis longus, lumbricales, opponens, adductor 
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pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, bovenste extremiteit (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 736 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 747 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dystonie (waaronder spasmodische dysfonie) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 761 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: First bite syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: First bite syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 762 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Focale dystoniën; Overige focale dystonie; Kaakklem 

Focale dystonieën arm of been; Taakspecifieke 

dystonieën (o.a. schrijfkramp) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Focale dystonie, kaakklem of taakspecifieke dystonie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 764 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Functionele schokken/myoclonieën bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Functionele schok of myoclonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 778 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 781 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypersalivatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hypersalivatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 857 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multilevel botulinisatie onder narcose ter behandeling 

van spasticiteit van de armen en/of benen bij 

kinderen met Cerebrale Parese en Niet Aangeboren 

Hersenletsel (NAH). Multilevel behandelingen dienen 

geindiceerd te zijn door een kinderrevalidatiearts, 
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gebaseerd te zijn op geinstrumenteerde 

gangbeeldanalyse en geprotocolleerd geëvalueerd 

door een interdisciplinair team. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en/of elektrostimulatie. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been (Kind 0-18 jaar) (Cerebrale 

parese en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 878 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Overkoepelende indicatie voor Botulinetoxine type A 

als "Add-on" bij locoregionale of multilevel 

behandelingen van upper motor neuron symptomen, 

zoals hypertonie en spasticiteit, in bovenste of 

onderste extremiteit of romp ten gevolge van een 

centraal neurologische diagnose ( o.a. cerebrale 

parese, Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), dwarslaesie, 

meningomyelocele, Multiple Seclerose (MS), 

Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS) ter voorkoming en ter behandeling 

van functionele beperkingen of problemen met 

betrekking tot verzorging / hygiene, cosmetiek of 

pijn, bij patiënten van 2 jaar en ouder. 

Verkorte indicatie: Hypertonie en spasticiteit, bovenste extremiteit/ 

onderste extremiteit / romp (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 901 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Segmentale dystonieen  (bijv. nek-arm, voet) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Segmentale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 902 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierfistel en -cyste bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierfistel of speekselkliercyste (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 903 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek: intraglandulair ter 

reductie van de speekselproductie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, reductie speekselproductie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 904 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek; syndroom van Frey bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, syndroom van Frey (Volw.) 
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Indicatienummer: 915 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tics bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tic (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 916 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tremor bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tremor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 917 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Trismus; Bruxisme; kaakklem al dan niet in het kader 

van een dystoon beeld bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Trismus, bruxisme of kaaklem (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1186 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van lage of  postoperatieve patienten 

met M.Hirschrpung bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: M.Hirschrpung (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1328 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Rotatiestand of contractuur van de schouder bij 

kinderen met obstetrisch plexus brachialisletsel. 

Verkorte indicatie: Rotatiestand of contractuur, obstetrisch plexus 

brachialisletsel, schouder (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DYSPORT INJECTIEPOEDER FLACON 500E 

 

Zindex nummer: 16310306 

ATC Code: M03AX01 

Werkzame stof: BOTULINE TOXINE 

Registratienummer: 119380//17505 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 75 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Cervicale dystonie (torticollis spastica). 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 80 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van 

blefarospasme bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 81 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van cervicale 

dystonie van voornamelijk rotatie vorm (spasmodic 

torticollis) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie of spasmodische torticollis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 82 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van spasticiteit 

van de bovenste ledematen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, bovenste ledematen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 85 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Aanhoudende ernstige primaire hyperhidrose van de 

oksels, die de dagelijkse activiteiten belemmert en 

resistent is tegen een plaatselijk behandeling. 

Verkorte indicatie: Primaire hyperhidrose, oksels 

 

 

Indicatienummer: 86 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Symptoomverlichting bij volwassenen die voldoen 

aan de criteria voor chronische migraine (elke maand 

op 15 of meer dagen hoofdpijn, waarvan er op ten 

minste 8 dagen sprake is van migraine) bij patiënten 

die onvoldoende hebben gereageerd op of die 

intolerant zijn voor profylactische medicatie. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 28-03-2031 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 2 552 475 B1. 

Allergan is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Migraine, chronisch (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 88 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Focale spasticiteit als gevolg van dynamische 

spitsvoetmisvorming (equinus) door spasticiteit bij 

ambulante pediatrische patiënten met 

hersenverlamming van twee jaar of ouder. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 89 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Focale spasticiteit van de pols en hand bij volwassen 

patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, pols en hand (Volw.) (Beroerte) 
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Indicatienummer: 90 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Focale spasticiteit van de enkel en de voet bij 

volwassen patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, enkel en voet (Volw.) (Beroerte) 

 

 

Indicatienummer: 91 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme en geassocieerde 

focale dystonieën. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme of geassocieerde 

focale dystonie 

 

 

Indicatienummer: 92 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Idiopatische overactieve blaas met symptomen van 

urine-incontinentie, aandrang en frequentie bij 

volwassen patiënten die onvoldoende hebben 

gereageerd op of die intolerant zijn voor 

anticholinergische medicatie. 

Verkorte indicatie: Overactieve blaas, idiopathisch, na anticholinergica 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 93 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Urine-incontinentie bij volwassenen met een 

neurogene detrusoroveractiviteit als gevolg van een 

stabiel subcervicaal ruggenmergletsel of multiple 

sclerose. 

Verkorte indicatie: Urine-incontinentie, na subcervicaal 

ruggenmergletsel of MS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 76 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van blefarospasme en 

hemifacialisspasmen bij kinderen vanaf 12 jaar en 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme of hemifacialisspasme (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 77 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van spasmodische torticollis bij kinderen 

vanaf 12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasmodische torticollis (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 78 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Symptomatische behandeling van axillaire 

hyperhidrose (overmatig zweten) bij kinderen vanaf 
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12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Axillaire hyperhidrose (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1565 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Spasticiteit van de arm volgend op een CVA bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm (Volw.) (CVA) 

 

 

Indicatienummer: 1566 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Symptomatische behandeling van dynamische 

equinusvoet vervorming als gevolg van spasticiteit bij 

ambulante kinderen vanaf 2 jaar met 

hersenverlamming (cerebrale parese). 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 670 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van achalasie, pylorospasme en fissura 

anii door middel van endoscopie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Achalasie, pylorospasme of fissura anii (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 700 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van scheelzien bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Scheelzien (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 710 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij het piriformis syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Piriformis syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 716 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

afunctioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten bij Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Het doel van 

de behandeling is betere positionering van de arm 

en/of hand, het verbetering van verzorging en 

hygiene . en vermindering van hinderlijke clonus. Het 

betreft de behandeling gericht op vermindering van 

al of niet pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand 

, ter voorkoming van contracturen en van decubitus 

en het smetten. De behandelde spieren kunnen zijn 

musculus pectoralis , teres, deltoideus, biceps, 
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brachialis, brachioradialis ,triceps, pronator teres , 

pronator quadratum, flexor carpi radialis, flexor carpi 

ulnaris flexor digitorum superficialis, flexor digitorum 

profundus, flexor pollicis longus, lumbricales, 

opponens, adductor pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, bovenste extremiteit 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 717 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen bij kinderen met Cerebrale Parese en Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH) ter verbetering 

van de arm- handfunctie en ADL, pijnreductie en 

contractuurbestijding mits geïndiceerd en 

geëvalueerd volgens protocol door een 

interdisciplinair team en toegepast conform de 

richtlijn Cerebrale Parese. De te behandelen spieren 

kunnen zijn de m. pectoralis, subscapularis, biceps, 

brachialis, brachioradialis, pronator teres, fl carpi 

ulnaris, fl carpi radialis, vingerflexoren, duimmuis. De 

toepassing vindt plaats onder echogeleide en 

elektrostimulatie. Multi-level botulinetoxine 

behandelingen vinden op indicatie plaats onder 

narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, arm (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 718 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen en benen bij kinderen met een dwarslaesie of 

Meningomyelocele. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been, (Kind 0-18 jaar) (dwarsleasie 

en meningomyelocele) 

 

 

Indicatienummer: 719 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende kinderen met Cerebrale Parese en 

Niet aangeboren hersenafwijking (NAH). Multilevel 

behandelingen dienen gebaseerd te zijn op 

geinstrumenteerde gangbeeldanalyse en geindiceerd 

en geprotocolleerd geëvalueerd door een 

interdisciplinair team. De toepassing dient plaats te 

vinden conform de richtlijn Cerebrale Parese. De te 

behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, fl hallucis longus, peroneï, hamstrings, rectus 

femoris, adductoren en iliopsoas. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en elektrostimulatie. Multi-

level botulinetoxine behandelingen vinden op 

indicatie plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, been, (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 
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Indicatienummer: 720 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende volwassen patiënten met 

Cardiovasculair accident (CVA), Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH), aangeboren hersenletsel, 

dwarslaesie, meningomyelocele, Multiple Sclerose 

(MS),Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS). Het doel van de behandeling is het 

verbeteren van de sta- en loopfunctie en van de 

transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen of opheffen van de al of niet pijnlijke 

dwangstand zoals een equinovarusstand van de voet 

, het klauwen van de tenen en hyperextentie van de 

knie en vermindering van de hinderlijke clonus. 

.Tevens het voorkomen van contraturen. De 

behandelde spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

gastrocnemius lateralis en medialis, soleus, tibialis 

posterior, tibialis anterior, flexor digitorum longus en 

brevis, flexor halluces longus en brevis, extensor 

hallucis longus, adductor halluces. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, functioneel, been, lopende volw. 

 

 

Indicatienummer: 721 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet lopende volwassen patiënten met een 

cardiovasculair accident (CVA) en Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH). Het doel van de behandeling 

is het verbeteren van de stand van het been, 

verbetering van het zitten en liggen , het voorkomen 

van contracturen van drukulcera en smetten, en het 

verminderen van hinderlijke clonus. De behandeling 

is gericht op verminderen of opheffen van de al of 

niet pijnlijke dwangstand zoals een equinovarusstand 

van de voet , het klauwen van de tenen en 

hyperextentie of flexie van de knie . De behandelde 

spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

semitendinosus, semimembranosus, gastrocnemius 

lateralis en medialis, soleus, tibialis posterior, tibialis 

anterior, flexor digitorum longus en brevis, flexor 

hallucis longus en brevis, extensor hallucis longus, 

adductor hallucis. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, afunctioneel, been (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 722 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet-lopende kinderen met Cerebrale 

Parese en Niet aangeboren hersenafwijking (NAH) ter 

verbetering van de verzorgbaarheid, pijnreductie, 

zitbalans en contractuurbestijding mits geïndiceerd 

en geevalueerd door een interdisciplinair team en 
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toegepast conform de richtlijn Cerebrale Parese. De 

te behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, peronei, hamstrings, rectus femoris en 

iliopsoas. De toepassing vindt plaats onder 

echogeleide en elektrostimulatie. Multi-level 

botulinetoxine behandelingen vinden op indicatie 

plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, been (Kind 0-18 jaar) 

(Cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 723 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

spieren van de romp, heup en knie bij de volwassen 

patiënten met dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Doel van de 

behandeling is verbetering van rompbalans en van de 

loop-sta-,zit- en lighouding, tevens vergemakkeijken 

van transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen en/of opheffen van al of niet pijnlijke 

dwangstand van de rug en nek , flexie adductie en 

rotatie van de heupen, extentie of flexie van de 

knieen. De behandelde spieren kunnen zijn m. psoas, 

iliacus, sartorius, rectus femoris, intermedius , 

adductor longus, adductor magnus, gracilis, 

semitendinosus, semimembranosus en biceps 

femoris. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, romp, heup en knie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 724 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

deels functioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten met Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS)) Het doel van 

de behandeling is verbetering van de stand van de 

hand en arm ,het verbeteren van de handarmfunctie 

en daardoor van de zelfredzaamheiden en het 

opheffen van hinderlijke clonus. Het betreft de 

behandeling gericht op vermindering van al of niet 

pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand , tevens 

van functionele beperkingen veroorzaakt door 

hypertonie van bepaalde spiergroepen , en gericht op 

het voorkoming van contracturen. De behandelde 

spieren kunnen zijn musculus pectoralis , teres, 

deltoideus, biceps, brachialis, brachioradialis ,triceps, 

pronator teres , pronator quadratum, flexor carpi 

radialis, flexor carpi ulnaris flexor digitorum 

superficialis, flexor digitorum profundus, flexor 
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pollicis longus, lumbricales, opponens, adductor 

pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, bovenste extremiteit (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 736 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 747 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dystonie (waaronder spasmodische dysfonie) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 761 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: First bite syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: First bite syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 762 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Focale dystoniën; Overige focale dystonie; Kaakklem 

Focale dystonieën arm of been; Taakspecifieke 

dystonieën (o.a. schrijfkramp) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Focale dystonie, kaakklem of taakspecifieke dystonie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 764 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Functionele schokken/myoclonieën bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Functionele schok of myoclonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 778 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 781 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypersalivatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hypersalivatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 857 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multilevel botulinisatie onder narcose ter behandeling 

van spasticiteit van de armen en/of benen bij 

kinderen met Cerebrale Parese en Niet Aangeboren 

Hersenletsel (NAH). Multilevel behandelingen dienen 
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geindiceerd te zijn door een kinderrevalidatiearts, 

gebaseerd te zijn op geinstrumenteerde 

gangbeeldanalyse en geprotocolleerd geëvalueerd 

door een interdisciplinair team. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en/of elektrostimulatie. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been (Kind 0-18 jaar) (Cerebrale 

parese en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 878 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Overkoepelende indicatie voor Botulinetoxine type A 

als "Add-on" bij locoregionale of multilevel 

behandelingen van upper motor neuron symptomen, 

zoals hypertonie en spasticiteit, in bovenste of 

onderste extremiteit of romp ten gevolge van een 

centraal neurologische diagnose ( o.a. cerebrale 

parese, Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), dwarslaesie, 

meningomyelocele, Multiple Seclerose (MS), 

Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS) ter voorkoming en ter behandeling 

van functionele beperkingen of problemen met 

betrekking tot verzorging / hygiene, cosmetiek of 

pijn, bij patiënten van 2 jaar en ouder. 

Verkorte indicatie: Hypertonie en spasticiteit, bovenste extremiteit/ 

onderste extremiteit / romp (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 901 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Segmentale dystonieen  (bijv. nek-arm, voet) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Segmentale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 902 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierfistel en -cyste bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierfistel of speekselkliercyste (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 903 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek: intraglandulair ter 

reductie van de speekselproductie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, reductie speekselproductie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 904 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek; syndroom van Frey bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, syndroom van Frey (Volw.) 
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Indicatienummer: 915 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tics bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tic (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 916 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tremor bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tremor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 917 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Trismus; Bruxisme; kaakklem al dan niet in het kader 

van een dystoon beeld bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Trismus, bruxisme of kaaklem (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1186 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van lage of  postoperatieve patienten 

met M.Hirschrpung bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: M.Hirschrpung (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1328 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Rotatiestand of contractuur van de schouder bij 

kinderen met obstetrisch plexus brachialisletsel. 

Verkorte indicatie: Rotatiestand of contractuur, obstetrisch plexus 

brachialisletsel, schouder (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DYSPORT INJECTIEPOEDER FLACON 500E 

 

Zindex nummer: 16573021 

ATC Code: M03AX01 

Werkzame stof: BOTULINE TOXINE 

Registratienummer: 120922//17505 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 75 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Cervicale dystonie (torticollis spastica). 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 80 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van 

blefarospasme bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 81 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van cervicale 

dystonie van voornamelijk rotatie vorm (spasmodic 

torticollis) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie of spasmodische torticollis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 82 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van spasticiteit 

van de bovenste ledematen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, bovenste ledematen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 85 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Aanhoudende ernstige primaire hyperhidrose van de 

oksels, die de dagelijkse activiteiten belemmert en 

resistent is tegen een plaatselijk behandeling. 

Verkorte indicatie: Primaire hyperhidrose, oksels 

 

 

Indicatienummer: 86 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Symptoomverlichting bij volwassenen die voldoen 

aan de criteria voor chronische migraine (elke maand 

op 15 of meer dagen hoofdpijn, waarvan er op ten 

minste 8 dagen sprake is van migraine) bij patiënten 

die onvoldoende hebben gereageerd op of die 

intolerant zijn voor profylactische medicatie. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 28-03-2031 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 2 552 475 B1. 

Allergan is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Migraine, chronisch (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 88 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Focale spasticiteit als gevolg van dynamische 

spitsvoetmisvorming (equinus) door spasticiteit bij 

ambulante pediatrische patiënten met 

hersenverlamming van twee jaar of ouder. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 89 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Focale spasticiteit van de pols en hand bij volwassen 

patiënten na een beroerte. 
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Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, pols en hand (Volw.) (Beroerte) 

 

 

Indicatienummer: 90 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Focale spasticiteit van de enkel en de voet bij 

volwassen patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, enkel en voet (Volw.) (Beroerte) 

 

 

Indicatienummer: 91 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme en geassocieerde 

focale dystonieën. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme of geassocieerde 

focale dystonie 

 

 

Indicatienummer: 92 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Idiopatische overactieve blaas met symptomen van 

urine-incontinentie, aandrang en frequentie bij 

volwassen patiënten die onvoldoende hebben 

gereageerd op of die intolerant zijn voor 

anticholinergische medicatie. 

Verkorte indicatie: Overactieve blaas, idiopathisch, na anticholinergica 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 93 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Urine-incontinentie bij volwassenen met een 

neurogene detrusoroveractiviteit als gevolg van een 

stabiel subcervicaal ruggenmergletsel of multiple 

sclerose. 

Verkorte indicatie: Urine-incontinentie, na subcervicaal 

ruggenmergletsel of MS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 76 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van blefarospasme en 

hemifacialisspasmen bij kinderen vanaf 12 jaar en 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme of hemifacialisspasme (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 77 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van spasmodische torticollis bij kinderen 

vanaf 12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasmodische torticollis (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 78 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Symptomatische behandeling van axillaire 
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hyperhidrose (overmatig zweten) bij kinderen vanaf 

12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Axillaire hyperhidrose (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1565 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Spasticiteit van de arm volgend op een CVA bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm (Volw.) (CVA) 

 

 

Indicatienummer: 1566 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Symptomatische behandeling van dynamische 

equinusvoet vervorming als gevolg van spasticiteit bij 

ambulante kinderen vanaf 2 jaar met 

hersenverlamming (cerebrale parese). 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 670 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van achalasie, pylorospasme en fissura 

anii door middel van endoscopie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Achalasie, pylorospasme of fissura anii (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 700 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van scheelzien bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Scheelzien (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 710 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij het piriformis syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Piriformis syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 716 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

afunctioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten bij Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Het doel van 

de behandeling is betere positionering van de arm 

en/of hand, het verbetering van verzorging en 

hygiene . en vermindering van hinderlijke clonus. Het 

betreft de behandeling gericht op vermindering van 

al of niet pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand 

, ter voorkoming van contracturen en van decubitus 

en het smetten. De behandelde spieren kunnen zijn 
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musculus pectoralis , teres, deltoideus, biceps, 

brachialis, brachioradialis ,triceps, pronator teres , 

pronator quadratum, flexor carpi radialis, flexor carpi 

ulnaris flexor digitorum superficialis, flexor digitorum 

profundus, flexor pollicis longus, lumbricales, 

opponens, adductor pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, bovenste extremiteit 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 717 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen bij kinderen met Cerebrale Parese en Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH) ter verbetering 

van de arm- handfunctie en ADL, pijnreductie en 

contractuurbestijding mits geïndiceerd en 

geëvalueerd volgens protocol door een 

interdisciplinair team en toegepast conform de 

richtlijn Cerebrale Parese. De te behandelen spieren 

kunnen zijn de m. pectoralis, subscapularis, biceps, 

brachialis, brachioradialis, pronator teres, fl carpi 

ulnaris, fl carpi radialis, vingerflexoren, duimmuis. De 

toepassing vindt plaats onder echogeleide en 

elektrostimulatie. Multi-level botulinetoxine 

behandelingen vinden op indicatie plaats onder 

narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, arm (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 718 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen en benen bij kinderen met een dwarslaesie of 

Meningomyelocele. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been, (Kind 0-18 jaar) (dwarsleasie 

en meningomyelocele) 

 

 

Indicatienummer: 719 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende kinderen met Cerebrale Parese en 

Niet aangeboren hersenafwijking (NAH). Multilevel 

behandelingen dienen gebaseerd te zijn op 

geinstrumenteerde gangbeeldanalyse en geindiceerd 

en geprotocolleerd geëvalueerd door een 

interdisciplinair team. De toepassing dient plaats te 

vinden conform de richtlijn Cerebrale Parese. De te 

behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, fl hallucis longus, peroneï, hamstrings, rectus 

femoris, adductoren en iliopsoas. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en elektrostimulatie. Multi-

level botulinetoxine behandelingen vinden op 

indicatie plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, been, (Kind 0-18 jaar) 
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(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 720 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende volwassen patiënten met 

Cardiovasculair accident (CVA), Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH), aangeboren hersenletsel, 

dwarslaesie, meningomyelocele, Multiple Sclerose 

(MS),Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS). Het doel van de behandeling is het 

verbeteren van de sta- en loopfunctie en van de 

transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen of opheffen van de al of niet pijnlijke 

dwangstand zoals een equinovarusstand van de voet 

, het klauwen van de tenen en hyperextentie van de 

knie en vermindering van de hinderlijke clonus. 

.Tevens het voorkomen van contraturen. De 

behandelde spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

gastrocnemius lateralis en medialis, soleus, tibialis 

posterior, tibialis anterior, flexor digitorum longus en 

brevis, flexor halluces longus en brevis, extensor 

hallucis longus, adductor halluces. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, functioneel, been, lopende volw. 

 

 

Indicatienummer: 721 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet lopende volwassen patiënten met een 

cardiovasculair accident (CVA) en Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH). Het doel van de behandeling 

is het verbeteren van de stand van het been, 

verbetering van het zitten en liggen , het voorkomen 

van contracturen van drukulcera en smetten, en het 

verminderen van hinderlijke clonus. De behandeling 

is gericht op verminderen of opheffen van de al of 

niet pijnlijke dwangstand zoals een equinovarusstand 

van de voet , het klauwen van de tenen en 

hyperextentie of flexie van de knie . De behandelde 

spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

semitendinosus, semimembranosus, gastrocnemius 

lateralis en medialis, soleus, tibialis posterior, tibialis 

anterior, flexor digitorum longus en brevis, flexor 

hallucis longus en brevis, extensor hallucis longus, 

adductor hallucis. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, afunctioneel, been (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 722 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet-lopende kinderen met Cerebrale 

Parese en Niet aangeboren hersenafwijking (NAH) ter 

verbetering van de verzorgbaarheid, pijnreductie, 

zitbalans en contractuurbestijding mits geïndiceerd 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 786 van 4271 

en geevalueerd door een interdisciplinair team en 

toegepast conform de richtlijn Cerebrale Parese. De 

te behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, peronei, hamstrings, rectus femoris en 

iliopsoas. De toepassing vindt plaats onder 

echogeleide en elektrostimulatie. Multi-level 

botulinetoxine behandelingen vinden op indicatie 

plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, been (Kind 0-18 jaar) 

(Cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 723 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

spieren van de romp, heup en knie bij de volwassen 

patiënten met dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Doel van de 

behandeling is verbetering van rompbalans en van de 

loop-sta-,zit- en lighouding, tevens vergemakkeijken 

van transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen en/of opheffen van al of niet pijnlijke 

dwangstand van de rug en nek , flexie adductie en 

rotatie van de heupen, extentie of flexie van de 

knieen. De behandelde spieren kunnen zijn m. psoas, 

iliacus, sartorius, rectus femoris, intermedius , 

adductor longus, adductor magnus, gracilis, 

semitendinosus, semimembranosus en biceps 

femoris. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, romp, heup en knie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 724 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

deels functioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten met Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS)) Het doel van 

de behandeling is verbetering van de stand van de 

hand en arm ,het verbeteren van de handarmfunctie 

en daardoor van de zelfredzaamheiden en het 

opheffen van hinderlijke clonus. Het betreft de 

behandeling gericht op vermindering van al of niet 

pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand , tevens 

van functionele beperkingen veroorzaakt door 

hypertonie van bepaalde spiergroepen , en gericht op 

het voorkoming van contracturen. De behandelde 

spieren kunnen zijn musculus pectoralis , teres, 

deltoideus, biceps, brachialis, brachioradialis ,triceps, 

pronator teres , pronator quadratum, flexor carpi 

radialis, flexor carpi ulnaris flexor digitorum 
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superficialis, flexor digitorum profundus, flexor 

pollicis longus, lumbricales, opponens, adductor 

pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, bovenste extremiteit (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 736 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 747 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dystonie (waaronder spasmodische dysfonie) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 761 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: First bite syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: First bite syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 762 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Focale dystoniën; Overige focale dystonie; Kaakklem 

Focale dystonieën arm of been; Taakspecifieke 

dystonieën (o.a. schrijfkramp) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Focale dystonie, kaakklem of taakspecifieke dystonie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 764 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Functionele schokken/myoclonieën bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Functionele schok of myoclonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 778 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 781 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypersalivatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hypersalivatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 857 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multilevel botulinisatie onder narcose ter behandeling 

van spasticiteit van de armen en/of benen bij 

kinderen met Cerebrale Parese en Niet Aangeboren 
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Hersenletsel (NAH). Multilevel behandelingen dienen 

geindiceerd te zijn door een kinderrevalidatiearts, 

gebaseerd te zijn op geinstrumenteerde 

gangbeeldanalyse en geprotocolleerd geëvalueerd 

door een interdisciplinair team. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en/of elektrostimulatie. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been (Kind 0-18 jaar) (Cerebrale 

parese en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 878 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Overkoepelende indicatie voor Botulinetoxine type A 

als "Add-on" bij locoregionale of multilevel 

behandelingen van upper motor neuron symptomen, 

zoals hypertonie en spasticiteit, in bovenste of 

onderste extremiteit of romp ten gevolge van een 

centraal neurologische diagnose ( o.a. cerebrale 

parese, Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), dwarslaesie, 

meningomyelocele, Multiple Seclerose (MS), 

Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS) ter voorkoming en ter behandeling 

van functionele beperkingen of problemen met 

betrekking tot verzorging / hygiene, cosmetiek of 

pijn, bij patiënten van 2 jaar en ouder. 

Verkorte indicatie: Hypertonie en spasticiteit, bovenste extremiteit/ 

onderste extremiteit / romp (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 901 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Segmentale dystonieen  (bijv. nek-arm, voet) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Segmentale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 902 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierfistel en -cyste bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierfistel of speekselkliercyste (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 903 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek: intraglandulair ter 

reductie van de speekselproductie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, reductie speekselproductie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 904 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek; syndroom van Frey bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, syndroom van Frey (Volw.) 
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Indicatienummer: 915 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tics bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tic (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 916 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tremor bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tremor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 917 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Trismus; Bruxisme; kaakklem al dan niet in het kader 

van een dystoon beeld bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Trismus, bruxisme of kaaklem (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1186 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van lage of  postoperatieve patienten 

met M.Hirschrpung bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: M.Hirschrpung (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1328 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Rotatiestand of contractuur van de schouder bij 

kinderen met obstetrisch plexus brachialisletsel. 

Verkorte indicatie: Rotatiestand of contractuur, obstetrisch plexus 

brachialisletsel, schouder (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DYSPORT INJECTIEPOEDER FLACON 500E 

 

Zindex nummer: 16723317 

ATC Code: M03AX01 

Werkzame stof: BOTULINE TOXINE 

Registratienummer: 123073//17505 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 75 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Cervicale dystonie (torticollis spastica). 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie (Volw.) 

 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 790 van 4271 

Indicatienummer: 80 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van 

blefarospasme bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 81 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van cervicale 

dystonie van voornamelijk rotatie vorm (spasmodic 

torticollis) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie of spasmodische torticollis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 82 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van spasticiteit 

van de bovenste ledematen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, bovenste ledematen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 85 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Aanhoudende ernstige primaire hyperhidrose van de 

oksels, die de dagelijkse activiteiten belemmert en 

resistent is tegen een plaatselijk behandeling. 

Verkorte indicatie: Primaire hyperhidrose, oksels 

 

 

Indicatienummer: 86 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Symptoomverlichting bij volwassenen die voldoen 

aan de criteria voor chronische migraine (elke maand 

op 15 of meer dagen hoofdpijn, waarvan er op ten 

minste 8 dagen sprake is van migraine) bij patiënten 

die onvoldoende hebben gereageerd op of die 

intolerant zijn voor profylactische medicatie. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 28-03-2031 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 2 552 475 B1. 

Allergan is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Migraine, chronisch (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 88 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Focale spasticiteit als gevolg van dynamische 

spitsvoetmisvorming (equinus) door spasticiteit bij 

ambulante pediatrische patiënten met 

hersenverlamming van twee jaar of ouder. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 89 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Focale spasticiteit van de pols en hand bij volwassen 
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patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, pols en hand (Volw.) (Beroerte) 

 

 

Indicatienummer: 90 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Focale spasticiteit van de enkel en de voet bij 

volwassen patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, enkel en voet (Volw.) (Beroerte) 

 

 

Indicatienummer: 91 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme en geassocieerde 

focale dystonieën. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme of geassocieerde 

focale dystonie 

 

 

Indicatienummer: 92 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Idiopatische overactieve blaas met symptomen van 

urine-incontinentie, aandrang en frequentie bij 

volwassen patiënten die onvoldoende hebben 

gereageerd op of die intolerant zijn voor 

anticholinergische medicatie. 

Verkorte indicatie: Overactieve blaas, idiopathisch, na anticholinergica 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 93 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Urine-incontinentie bij volwassenen met een 

neurogene detrusoroveractiviteit als gevolg van een 

stabiel subcervicaal ruggenmergletsel of multiple 

sclerose. 

Verkorte indicatie: Urine-incontinentie, na subcervicaal 

ruggenmergletsel of MS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 76 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van blefarospasme en 

hemifacialisspasmen bij kinderen vanaf 12 jaar en 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme of hemifacialisspasme (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 77 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van spasmodische torticollis bij kinderen 

vanaf 12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasmodische torticollis (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 78 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Symptomatische behandeling van axillaire 

hyperhidrose (overmatig zweten) bij kinderen vanaf 

12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Axillaire hyperhidrose (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1565 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Spasticiteit van de arm volgend op een CVA bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm (Volw.) (CVA) 

 

 

Indicatienummer: 1566 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Symptomatische behandeling van dynamische 

equinusvoet vervorming als gevolg van spasticiteit bij 

ambulante kinderen vanaf 2 jaar met 

hersenverlamming (cerebrale parese). 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 670 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van achalasie, pylorospasme en fissura 

anii door middel van endoscopie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Achalasie, pylorospasme of fissura anii (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 700 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van scheelzien bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Scheelzien (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 710 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij het piriformis syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Piriformis syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 716 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

afunctioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten bij Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Het doel van 

de behandeling is betere positionering van de arm 

en/of hand, het verbetering van verzorging en 

hygiene . en vermindering van hinderlijke clonus. Het 

betreft de behandeling gericht op vermindering van 

al of niet pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand 

, ter voorkoming van contracturen en van decubitus 
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en het smetten. De behandelde spieren kunnen zijn 

musculus pectoralis , teres, deltoideus, biceps, 

brachialis, brachioradialis ,triceps, pronator teres , 

pronator quadratum, flexor carpi radialis, flexor carpi 

ulnaris flexor digitorum superficialis, flexor digitorum 

profundus, flexor pollicis longus, lumbricales, 

opponens, adductor pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, bovenste extremiteit 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 717 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen bij kinderen met Cerebrale Parese en Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH) ter verbetering 

van de arm- handfunctie en ADL, pijnreductie en 

contractuurbestijding mits geïndiceerd en 

geëvalueerd volgens protocol door een 

interdisciplinair team en toegepast conform de 

richtlijn Cerebrale Parese. De te behandelen spieren 

kunnen zijn de m. pectoralis, subscapularis, biceps, 

brachialis, brachioradialis, pronator teres, fl carpi 

ulnaris, fl carpi radialis, vingerflexoren, duimmuis. De 

toepassing vindt plaats onder echogeleide en 

elektrostimulatie. Multi-level botulinetoxine 

behandelingen vinden op indicatie plaats onder 

narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, arm (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 718 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen en benen bij kinderen met een dwarslaesie of 

Meningomyelocele. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been, (Kind 0-18 jaar) (dwarsleasie 

en meningomyelocele) 

 

 

Indicatienummer: 719 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende kinderen met Cerebrale Parese en 

Niet aangeboren hersenafwijking (NAH). Multilevel 

behandelingen dienen gebaseerd te zijn op 

geinstrumenteerde gangbeeldanalyse en geindiceerd 

en geprotocolleerd geëvalueerd door een 

interdisciplinair team. De toepassing dient plaats te 

vinden conform de richtlijn Cerebrale Parese. De te 

behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, fl hallucis longus, peroneï, hamstrings, rectus 

femoris, adductoren en iliopsoas. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en elektrostimulatie. Multi-

level botulinetoxine behandelingen vinden op 

indicatie plaats onder narcose. 
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Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, been, (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 720 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende volwassen patiënten met 

Cardiovasculair accident (CVA), Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH), aangeboren hersenletsel, 

dwarslaesie, meningomyelocele, Multiple Sclerose 

(MS),Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS). Het doel van de behandeling is het 

verbeteren van de sta- en loopfunctie en van de 

transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen of opheffen van de al of niet pijnlijke 

dwangstand zoals een equinovarusstand van de voet 

, het klauwen van de tenen en hyperextentie van de 

knie en vermindering van de hinderlijke clonus. 

.Tevens het voorkomen van contraturen. De 

behandelde spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

gastrocnemius lateralis en medialis, soleus, tibialis 

posterior, tibialis anterior, flexor digitorum longus en 

brevis, flexor halluces longus en brevis, extensor 

hallucis longus, adductor halluces. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, functioneel, been, lopende volw. 

 

 

Indicatienummer: 721 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet lopende volwassen patiënten met een 

cardiovasculair accident (CVA) en Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH). Het doel van de behandeling 

is het verbeteren van de stand van het been, 

verbetering van het zitten en liggen , het voorkomen 

van contracturen van drukulcera en smetten, en het 

verminderen van hinderlijke clonus. De behandeling 

is gericht op verminderen of opheffen van de al of 

niet pijnlijke dwangstand zoals een equinovarusstand 

van de voet , het klauwen van de tenen en 

hyperextentie of flexie van de knie . De behandelde 

spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

semitendinosus, semimembranosus, gastrocnemius 

lateralis en medialis, soleus, tibialis posterior, tibialis 

anterior, flexor digitorum longus en brevis, flexor 

hallucis longus en brevis, extensor hallucis longus, 

adductor hallucis. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, afunctioneel, been (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 722 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet-lopende kinderen met Cerebrale 

Parese en Niet aangeboren hersenafwijking (NAH) ter 

verbetering van de verzorgbaarheid, pijnreductie, 
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zitbalans en contractuurbestijding mits geïndiceerd 

en geevalueerd door een interdisciplinair team en 

toegepast conform de richtlijn Cerebrale Parese. De 

te behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, peronei, hamstrings, rectus femoris en 

iliopsoas. De toepassing vindt plaats onder 

echogeleide en elektrostimulatie. Multi-level 

botulinetoxine behandelingen vinden op indicatie 

plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, been (Kind 0-18 jaar) 

(Cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 723 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

spieren van de romp, heup en knie bij de volwassen 

patiënten met dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Doel van de 

behandeling is verbetering van rompbalans en van de 

loop-sta-,zit- en lighouding, tevens vergemakkeijken 

van transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen en/of opheffen van al of niet pijnlijke 

dwangstand van de rug en nek , flexie adductie en 

rotatie van de heupen, extentie of flexie van de 

knieen. De behandelde spieren kunnen zijn m. psoas, 

iliacus, sartorius, rectus femoris, intermedius , 

adductor longus, adductor magnus, gracilis, 

semitendinosus, semimembranosus en biceps 

femoris. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, romp, heup en knie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 724 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

deels functioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten met Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS)) Het doel van 

de behandeling is verbetering van de stand van de 

hand en arm ,het verbeteren van de handarmfunctie 

en daardoor van de zelfredzaamheiden en het 

opheffen van hinderlijke clonus. Het betreft de 

behandeling gericht op vermindering van al of niet 

pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand , tevens 

van functionele beperkingen veroorzaakt door 

hypertonie van bepaalde spiergroepen , en gericht op 

het voorkoming van contracturen. De behandelde 

spieren kunnen zijn musculus pectoralis , teres, 

deltoideus, biceps, brachialis, brachioradialis ,triceps, 

pronator teres , pronator quadratum, flexor carpi 
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radialis, flexor carpi ulnaris flexor digitorum 

superficialis, flexor digitorum profundus, flexor 

pollicis longus, lumbricales, opponens, adductor 

pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, bovenste extremiteit (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 736 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 747 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dystonie (waaronder spasmodische dysfonie) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 761 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: First bite syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: First bite syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 762 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Focale dystoniën; Overige focale dystonie; Kaakklem 

Focale dystonieën arm of been; Taakspecifieke 

dystonieën (o.a. schrijfkramp) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Focale dystonie, kaakklem of taakspecifieke dystonie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 764 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Functionele schokken/myoclonieën bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Functionele schok of myoclonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 778 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 781 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypersalivatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hypersalivatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 857 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multilevel botulinisatie onder narcose ter behandeling 

van spasticiteit van de armen en/of benen bij 
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kinderen met Cerebrale Parese en Niet Aangeboren 

Hersenletsel (NAH). Multilevel behandelingen dienen 

geindiceerd te zijn door een kinderrevalidatiearts, 

gebaseerd te zijn op geinstrumenteerde 

gangbeeldanalyse en geprotocolleerd geëvalueerd 

door een interdisciplinair team. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en/of elektrostimulatie. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been (Kind 0-18 jaar) (Cerebrale 

parese en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 878 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Overkoepelende indicatie voor Botulinetoxine type A 

als "Add-on" bij locoregionale of multilevel 

behandelingen van upper motor neuron symptomen, 

zoals hypertonie en spasticiteit, in bovenste of 

onderste extremiteit of romp ten gevolge van een 

centraal neurologische diagnose ( o.a. cerebrale 

parese, Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), dwarslaesie, 

meningomyelocele, Multiple Seclerose (MS), 

Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS) ter voorkoming en ter behandeling 

van functionele beperkingen of problemen met 

betrekking tot verzorging / hygiene, cosmetiek of 

pijn, bij patiënten van 2 jaar en ouder. 

Verkorte indicatie: Hypertonie en spasticiteit, bovenste extremiteit/ 

onderste extremiteit / romp (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 901 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Segmentale dystonieen  (bijv. nek-arm, voet) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Segmentale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 902 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierfistel en -cyste bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierfistel of speekselkliercyste (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 903 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek: intraglandulair ter 

reductie van de speekselproductie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, reductie speekselproductie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 904 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek; syndroom van Frey bij 

volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, syndroom van Frey (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 915 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tics bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tic (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 916 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tremor bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tremor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 917 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Trismus; Bruxisme; kaakklem al dan niet in het kader 

van een dystoon beeld bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Trismus, bruxisme of kaaklem (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1186 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van lage of  postoperatieve patienten 

met M.Hirschrpung bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: M.Hirschrpung (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1328 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Rotatiestand of contractuur van de schouder bij 

kinderen met obstetrisch plexus brachialisletsel. 

Verkorte indicatie: Rotatiestand of contractuur, obstetrisch plexus 

brachialisletsel, schouder (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DYSPORT INJECTIEPOEDER FLACON 500E 

 

Zindex nummer: 16743571 

ATC Code: M03AX01 

Werkzame stof: BOTULINE TOXINE 

Registratienummer: 123525//17505 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 75 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Cervicale dystonie (torticollis spastica). 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie (Volw.) 
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Indicatienummer: 80 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van 

blefarospasme bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 81 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van cervicale 

dystonie van voornamelijk rotatie vorm (spasmodic 

torticollis) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie of spasmodische torticollis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 82 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van spasticiteit 

van de bovenste ledematen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, bovenste ledematen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 85 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Aanhoudende ernstige primaire hyperhidrose van de 

oksels, die de dagelijkse activiteiten belemmert en 

resistent is tegen een plaatselijk behandeling. 

Verkorte indicatie: Primaire hyperhidrose, oksels 

 

 

Indicatienummer: 86 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Symptoomverlichting bij volwassenen die voldoen 

aan de criteria voor chronische migraine (elke maand 

op 15 of meer dagen hoofdpijn, waarvan er op ten 

minste 8 dagen sprake is van migraine) bij patiënten 

die onvoldoende hebben gereageerd op of die 

intolerant zijn voor profylactische medicatie. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 28-03-2031 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 2 552 475 B1. 

Allergan is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Migraine, chronisch (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 88 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Focale spasticiteit als gevolg van dynamische 

spitsvoetmisvorming (equinus) door spasticiteit bij 

ambulante pediatrische patiënten met 

hersenverlamming van twee jaar of ouder. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 89 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: Focale spasticiteit van de pols en hand bij volwassen 

patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, pols en hand (Volw.) (Beroerte) 

 

 

Indicatienummer: 90 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Focale spasticiteit van de enkel en de voet bij 

volwassen patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, enkel en voet (Volw.) (Beroerte) 

 

 

Indicatienummer: 91 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme en geassocieerde 

focale dystonieën. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme of geassocieerde 

focale dystonie 

 

 

Indicatienummer: 92 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Idiopatische overactieve blaas met symptomen van 

urine-incontinentie, aandrang en frequentie bij 

volwassen patiënten die onvoldoende hebben 

gereageerd op of die intolerant zijn voor 

anticholinergische medicatie. 

Verkorte indicatie: Overactieve blaas, idiopathisch, na anticholinergica 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 93 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Urine-incontinentie bij volwassenen met een 

neurogene detrusoroveractiviteit als gevolg van een 

stabiel subcervicaal ruggenmergletsel of multiple 

sclerose. 

Verkorte indicatie: Urine-incontinentie, na subcervicaal 

ruggenmergletsel of MS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 76 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van blefarospasme en 

hemifacialisspasmen bij kinderen vanaf 12 jaar en 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme of hemifacialisspasme (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 77 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van spasmodische torticollis bij kinderen 

vanaf 12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasmodische torticollis (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 78 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Symptomatische behandeling van axillaire 

hyperhidrose (overmatig zweten) bij kinderen vanaf 

12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Axillaire hyperhidrose (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1565 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Spasticiteit van de arm volgend op een CVA bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm (Volw.) (CVA) 

 

 

Indicatienummer: 1566 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Symptomatische behandeling van dynamische 

equinusvoet vervorming als gevolg van spasticiteit bij 

ambulante kinderen vanaf 2 jaar met 

hersenverlamming (cerebrale parese). 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 670 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van achalasie, pylorospasme en fissura 

anii door middel van endoscopie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Achalasie, pylorospasme of fissura anii (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 700 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van scheelzien bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Scheelzien (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 710 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij het piriformis syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Piriformis syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 716 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

afunctioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten bij Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Het doel van 

de behandeling is betere positionering van de arm 

en/of hand, het verbetering van verzorging en 

hygiene . en vermindering van hinderlijke clonus. Het 

betreft de behandeling gericht op vermindering van 

al of niet pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand 
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, ter voorkoming van contracturen en van decubitus 

en het smetten. De behandelde spieren kunnen zijn 

musculus pectoralis , teres, deltoideus, biceps, 

brachialis, brachioradialis ,triceps, pronator teres , 

pronator quadratum, flexor carpi radialis, flexor carpi 

ulnaris flexor digitorum superficialis, flexor digitorum 

profundus, flexor pollicis longus, lumbricales, 

opponens, adductor pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, bovenste extremiteit 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 717 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen bij kinderen met Cerebrale Parese en Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH) ter verbetering 

van de arm- handfunctie en ADL, pijnreductie en 

contractuurbestijding mits geïndiceerd en 

geëvalueerd volgens protocol door een 

interdisciplinair team en toegepast conform de 

richtlijn Cerebrale Parese. De te behandelen spieren 

kunnen zijn de m. pectoralis, subscapularis, biceps, 

brachialis, brachioradialis, pronator teres, fl carpi 

ulnaris, fl carpi radialis, vingerflexoren, duimmuis. De 

toepassing vindt plaats onder echogeleide en 

elektrostimulatie. Multi-level botulinetoxine 

behandelingen vinden op indicatie plaats onder 

narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, arm (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 718 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen en benen bij kinderen met een dwarslaesie of 

Meningomyelocele. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been, (Kind 0-18 jaar) (dwarsleasie 

en meningomyelocele) 

 

 

Indicatienummer: 719 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende kinderen met Cerebrale Parese en 

Niet aangeboren hersenafwijking (NAH). Multilevel 

behandelingen dienen gebaseerd te zijn op 

geinstrumenteerde gangbeeldanalyse en geindiceerd 

en geprotocolleerd geëvalueerd door een 

interdisciplinair team. De toepassing dient plaats te 

vinden conform de richtlijn Cerebrale Parese. De te 

behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, fl hallucis longus, peroneï, hamstrings, rectus 

femoris, adductoren en iliopsoas. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en elektrostimulatie. Multi-

level botulinetoxine behandelingen vinden op 
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indicatie plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, been, (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 720 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende volwassen patiënten met 

Cardiovasculair accident (CVA), Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH), aangeboren hersenletsel, 

dwarslaesie, meningomyelocele, Multiple Sclerose 

(MS),Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS). Het doel van de behandeling is het 

verbeteren van de sta- en loopfunctie en van de 

transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen of opheffen van de al of niet pijnlijke 

dwangstand zoals een equinovarusstand van de voet 

, het klauwen van de tenen en hyperextentie van de 

knie en vermindering van de hinderlijke clonus. 

.Tevens het voorkomen van contraturen. De 

behandelde spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

gastrocnemius lateralis en medialis, soleus, tibialis 

posterior, tibialis anterior, flexor digitorum longus en 

brevis, flexor halluces longus en brevis, extensor 

hallucis longus, adductor halluces. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, functioneel, been, lopende volw. 

 

 

Indicatienummer: 721 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet lopende volwassen patiënten met een 

cardiovasculair accident (CVA) en Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH). Het doel van de behandeling 

is het verbeteren van de stand van het been, 

verbetering van het zitten en liggen , het voorkomen 

van contracturen van drukulcera en smetten, en het 

verminderen van hinderlijke clonus. De behandeling 

is gericht op verminderen of opheffen van de al of 

niet pijnlijke dwangstand zoals een equinovarusstand 

van de voet , het klauwen van de tenen en 

hyperextentie of flexie van de knie . De behandelde 

spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

semitendinosus, semimembranosus, gastrocnemius 

lateralis en medialis, soleus, tibialis posterior, tibialis 

anterior, flexor digitorum longus en brevis, flexor 

hallucis longus en brevis, extensor hallucis longus, 

adductor hallucis. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, afunctioneel, been (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 722 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet-lopende kinderen met Cerebrale 

Parese en Niet aangeboren hersenafwijking (NAH) ter 
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verbetering van de verzorgbaarheid, pijnreductie, 

zitbalans en contractuurbestijding mits geïndiceerd 

en geevalueerd door een interdisciplinair team en 

toegepast conform de richtlijn Cerebrale Parese. De 

te behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, peronei, hamstrings, rectus femoris en 

iliopsoas. De toepassing vindt plaats onder 

echogeleide en elektrostimulatie. Multi-level 

botulinetoxine behandelingen vinden op indicatie 

plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, been (Kind 0-18 jaar) 

(Cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 723 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

spieren van de romp, heup en knie bij de volwassen 

patiënten met dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Doel van de 

behandeling is verbetering van rompbalans en van de 

loop-sta-,zit- en lighouding, tevens vergemakkeijken 

van transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen en/of opheffen van al of niet pijnlijke 

dwangstand van de rug en nek , flexie adductie en 

rotatie van de heupen, extentie of flexie van de 

knieen. De behandelde spieren kunnen zijn m. psoas, 

iliacus, sartorius, rectus femoris, intermedius , 

adductor longus, adductor magnus, gracilis, 

semitendinosus, semimembranosus en biceps 

femoris. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, romp, heup en knie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 724 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

deels functioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten met Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS)) Het doel van 

de behandeling is verbetering van de stand van de 

hand en arm ,het verbeteren van de handarmfunctie 

en daardoor van de zelfredzaamheiden en het 

opheffen van hinderlijke clonus. Het betreft de 

behandeling gericht op vermindering van al of niet 

pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand , tevens 

van functionele beperkingen veroorzaakt door 

hypertonie van bepaalde spiergroepen , en gericht op 

het voorkoming van contracturen. De behandelde 

spieren kunnen zijn musculus pectoralis , teres, 

deltoideus, biceps, brachialis, brachioradialis ,triceps, 
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pronator teres , pronator quadratum, flexor carpi 

radialis, flexor carpi ulnaris flexor digitorum 

superficialis, flexor digitorum profundus, flexor 

pollicis longus, lumbricales, opponens, adductor 

pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, bovenste extremiteit (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 736 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 747 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dystonie (waaronder spasmodische dysfonie) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 761 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: First bite syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: First bite syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 762 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Focale dystoniën; Overige focale dystonie; Kaakklem 

Focale dystonieën arm of been; Taakspecifieke 

dystonieën (o.a. schrijfkramp) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Focale dystonie, kaakklem of taakspecifieke dystonie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 764 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Functionele schokken/myoclonieën bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Functionele schok of myoclonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 778 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 781 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypersalivatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hypersalivatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 857 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multilevel botulinisatie onder narcose ter behandeling 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 806 van 4271 

van spasticiteit van de armen en/of benen bij 

kinderen met Cerebrale Parese en Niet Aangeboren 

Hersenletsel (NAH). Multilevel behandelingen dienen 

geindiceerd te zijn door een kinderrevalidatiearts, 

gebaseerd te zijn op geinstrumenteerde 

gangbeeldanalyse en geprotocolleerd geëvalueerd 

door een interdisciplinair team. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en/of elektrostimulatie. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been (Kind 0-18 jaar) (Cerebrale 

parese en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 878 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Overkoepelende indicatie voor Botulinetoxine type A 

als "Add-on" bij locoregionale of multilevel 

behandelingen van upper motor neuron symptomen, 

zoals hypertonie en spasticiteit, in bovenste of 

onderste extremiteit of romp ten gevolge van een 

centraal neurologische diagnose ( o.a. cerebrale 

parese, Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), dwarslaesie, 

meningomyelocele, Multiple Seclerose (MS), 

Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS) ter voorkoming en ter behandeling 

van functionele beperkingen of problemen met 

betrekking tot verzorging / hygiene, cosmetiek of 

pijn, bij patiënten van 2 jaar en ouder. 

Verkorte indicatie: Hypertonie en spasticiteit, bovenste extremiteit/ 

onderste extremiteit / romp (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 901 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Segmentale dystonieen  (bijv. nek-arm, voet) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Segmentale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 902 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierfistel en -cyste bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierfistel of speekselkliercyste (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 903 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek: intraglandulair ter 

reductie van de speekselproductie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, reductie speekselproductie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 904 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek; syndroom van Frey bij 
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volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, syndroom van Frey (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 915 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tics bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tic (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 916 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tremor bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tremor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 917 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Trismus; Bruxisme; kaakklem al dan niet in het kader 

van een dystoon beeld bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Trismus, bruxisme of kaaklem (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1186 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van lage of  postoperatieve patienten 

met M.Hirschrpung bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: M.Hirschrpung (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1328 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Rotatiestand of contractuur van de schouder bij 

kinderen met obstetrisch plexus brachialisletsel. 

Verkorte indicatie: Rotatiestand of contractuur, obstetrisch plexus 

brachialisletsel, schouder (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DYSPORT INJECTIEPOEDER FLACON 500E 

 

Zindex nummer: 16768981 

ATC Code: M03AX01 

Werkzame stof: BOTULINE TOXINE 

Registratienummer: 123678//17505 

Fabrikant: BMODESTO B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 75 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Cervicale dystonie (torticollis spastica). 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie (Volw.) 
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Indicatienummer: 80 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van 

blefarospasme bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 81 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van cervicale 

dystonie van voornamelijk rotatie vorm (spasmodic 

torticollis) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie of spasmodische torticollis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 82 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van spasticiteit 

van de bovenste ledematen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, bovenste ledematen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 85 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Aanhoudende ernstige primaire hyperhidrose van de 

oksels, die de dagelijkse activiteiten belemmert en 

resistent is tegen een plaatselijk behandeling. 

Verkorte indicatie: Primaire hyperhidrose, oksels 

 

 

Indicatienummer: 86 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Symptoomverlichting bij volwassenen die voldoen 

aan de criteria voor chronische migraine (elke maand 

op 15 of meer dagen hoofdpijn, waarvan er op ten 

minste 8 dagen sprake is van migraine) bij patiënten 

die onvoldoende hebben gereageerd op of die 

intolerant zijn voor profylactische medicatie. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 28-03-2031 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 2 552 475 B1. 

Allergan is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Migraine, chronisch (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 88 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Focale spasticiteit als gevolg van dynamische 

spitsvoetmisvorming (equinus) door spasticiteit bij 

ambulante pediatrische patiënten met 

hersenverlamming van twee jaar of ouder. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 89 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Focale spasticiteit van de pols en hand bij volwassen 

patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, pols en hand (Volw.) (Beroerte) 

 

 

Indicatienummer: 90 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Focale spasticiteit van de enkel en de voet bij 

volwassen patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, enkel en voet (Volw.) (Beroerte) 

 

 

Indicatienummer: 91 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme en geassocieerde 

focale dystonieën. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme of geassocieerde 

focale dystonie 

 

 

Indicatienummer: 92 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Idiopatische overactieve blaas met symptomen van 

urine-incontinentie, aandrang en frequentie bij 

volwassen patiënten die onvoldoende hebben 

gereageerd op of die intolerant zijn voor 

anticholinergische medicatie. 

Verkorte indicatie: Overactieve blaas, idiopathisch, na anticholinergica 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 93 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Urine-incontinentie bij volwassenen met een 

neurogene detrusoroveractiviteit als gevolg van een 

stabiel subcervicaal ruggenmergletsel of multiple 

sclerose. 

Verkorte indicatie: Urine-incontinentie, na subcervicaal 

ruggenmergletsel of MS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 76 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van blefarospasme en 

hemifacialisspasmen bij kinderen vanaf 12 jaar en 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme of hemifacialisspasme (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 77 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van spasmodische torticollis bij kinderen 

vanaf 12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasmodische torticollis (Volw. en Kind 12-18 jaar) 
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Indicatienummer: 78 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Symptomatische behandeling van axillaire 

hyperhidrose (overmatig zweten) bij kinderen vanaf 

12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Axillaire hyperhidrose (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1565 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Spasticiteit van de arm volgend op een CVA bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm (Volw.) (CVA) 

 

 

Indicatienummer: 1566 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Symptomatische behandeling van dynamische 

equinusvoet vervorming als gevolg van spasticiteit bij 

ambulante kinderen vanaf 2 jaar met 

hersenverlamming (cerebrale parese). 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 670 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van achalasie, pylorospasme en fissura 

anii door middel van endoscopie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Achalasie, pylorospasme of fissura anii (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 700 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van scheelzien bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Scheelzien (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 710 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij het piriformis syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Piriformis syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 716 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

afunctioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten bij Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Het doel van 

de behandeling is betere positionering van de arm 

en/of hand, het verbetering van verzorging en 

hygiene . en vermindering van hinderlijke clonus. Het 

betreft de behandeling gericht op vermindering van 
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al of niet pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand 

, ter voorkoming van contracturen en van decubitus 

en het smetten. De behandelde spieren kunnen zijn 

musculus pectoralis , teres, deltoideus, biceps, 

brachialis, brachioradialis ,triceps, pronator teres , 

pronator quadratum, flexor carpi radialis, flexor carpi 

ulnaris flexor digitorum superficialis, flexor digitorum 

profundus, flexor pollicis longus, lumbricales, 

opponens, adductor pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, bovenste extremiteit 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 717 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen bij kinderen met Cerebrale Parese en Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH) ter verbetering 

van de arm- handfunctie en ADL, pijnreductie en 

contractuurbestijding mits geïndiceerd en 

geëvalueerd volgens protocol door een 

interdisciplinair team en toegepast conform de 

richtlijn Cerebrale Parese. De te behandelen spieren 

kunnen zijn de m. pectoralis, subscapularis, biceps, 

brachialis, brachioradialis, pronator teres, fl carpi 

ulnaris, fl carpi radialis, vingerflexoren, duimmuis. De 

toepassing vindt plaats onder echogeleide en 

elektrostimulatie. Multi-level botulinetoxine 

behandelingen vinden op indicatie plaats onder 

narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, arm (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 718 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen en benen bij kinderen met een dwarslaesie of 

Meningomyelocele. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been, (Kind 0-18 jaar) (dwarsleasie 

en meningomyelocele) 

 

 

Indicatienummer: 719 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende kinderen met Cerebrale Parese en 

Niet aangeboren hersenafwijking (NAH). Multilevel 

behandelingen dienen gebaseerd te zijn op 

geinstrumenteerde gangbeeldanalyse en geindiceerd 

en geprotocolleerd geëvalueerd door een 

interdisciplinair team. De toepassing dient plaats te 

vinden conform de richtlijn Cerebrale Parese. De te 

behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, fl hallucis longus, peroneï, hamstrings, rectus 

femoris, adductoren en iliopsoas. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en elektrostimulatie. Multi-
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level botulinetoxine behandelingen vinden op 

indicatie plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, been, (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 720 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende volwassen patiënten met 

Cardiovasculair accident (CVA), Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH), aangeboren hersenletsel, 

dwarslaesie, meningomyelocele, Multiple Sclerose 

(MS),Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS). Het doel van de behandeling is het 

verbeteren van de sta- en loopfunctie en van de 

transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen of opheffen van de al of niet pijnlijke 

dwangstand zoals een equinovarusstand van de voet 

, het klauwen van de tenen en hyperextentie van de 

knie en vermindering van de hinderlijke clonus. 

.Tevens het voorkomen van contraturen. De 

behandelde spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

gastrocnemius lateralis en medialis, soleus, tibialis 

posterior, tibialis anterior, flexor digitorum longus en 

brevis, flexor halluces longus en brevis, extensor 

hallucis longus, adductor halluces. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, functioneel, been, lopende volw. 

 

 

Indicatienummer: 721 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet lopende volwassen patiënten met een 

cardiovasculair accident (CVA) en Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH). Het doel van de behandeling 

is het verbeteren van de stand van het been, 

verbetering van het zitten en liggen , het voorkomen 

van contracturen van drukulcera en smetten, en het 

verminderen van hinderlijke clonus. De behandeling 

is gericht op verminderen of opheffen van de al of 

niet pijnlijke dwangstand zoals een equinovarusstand 

van de voet , het klauwen van de tenen en 

hyperextentie of flexie van de knie . De behandelde 

spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

semitendinosus, semimembranosus, gastrocnemius 

lateralis en medialis, soleus, tibialis posterior, tibialis 

anterior, flexor digitorum longus en brevis, flexor 

hallucis longus en brevis, extensor hallucis longus, 

adductor hallucis. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, afunctioneel, been (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 722 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet-lopende kinderen met Cerebrale 
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Parese en Niet aangeboren hersenafwijking (NAH) ter 

verbetering van de verzorgbaarheid, pijnreductie, 

zitbalans en contractuurbestijding mits geïndiceerd 

en geevalueerd door een interdisciplinair team en 

toegepast conform de richtlijn Cerebrale Parese. De 

te behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, peronei, hamstrings, rectus femoris en 

iliopsoas. De toepassing vindt plaats onder 

echogeleide en elektrostimulatie. Multi-level 

botulinetoxine behandelingen vinden op indicatie 

plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, been (Kind 0-18 jaar) 

(Cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 723 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

spieren van de romp, heup en knie bij de volwassen 

patiënten met dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Doel van de 

behandeling is verbetering van rompbalans en van de 

loop-sta-,zit- en lighouding, tevens vergemakkeijken 

van transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen en/of opheffen van al of niet pijnlijke 

dwangstand van de rug en nek , flexie adductie en 

rotatie van de heupen, extentie of flexie van de 

knieen. De behandelde spieren kunnen zijn m. psoas, 

iliacus, sartorius, rectus femoris, intermedius , 

adductor longus, adductor magnus, gracilis, 

semitendinosus, semimembranosus en biceps 

femoris. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, romp, heup en knie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 724 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

deels functioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten met Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS)) Het doel van 

de behandeling is verbetering van de stand van de 

hand en arm ,het verbeteren van de handarmfunctie 

en daardoor van de zelfredzaamheiden en het 

opheffen van hinderlijke clonus. Het betreft de 

behandeling gericht op vermindering van al of niet 

pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand , tevens 

van functionele beperkingen veroorzaakt door 

hypertonie van bepaalde spiergroepen , en gericht op 

het voorkoming van contracturen. De behandelde 

spieren kunnen zijn musculus pectoralis , teres, 
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deltoideus, biceps, brachialis, brachioradialis ,triceps, 

pronator teres , pronator quadratum, flexor carpi 

radialis, flexor carpi ulnaris flexor digitorum 

superficialis, flexor digitorum profundus, flexor 

pollicis longus, lumbricales, opponens, adductor 

pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, bovenste extremiteit (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 736 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 747 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dystonie (waaronder spasmodische dysfonie) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 761 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: First bite syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: First bite syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 762 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Focale dystoniën; Overige focale dystonie; Kaakklem 

Focale dystonieën arm of been; Taakspecifieke 

dystonieën (o.a. schrijfkramp) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Focale dystonie, kaakklem of taakspecifieke dystonie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 764 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Functionele schokken/myoclonieën bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Functionele schok of myoclonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 778 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 781 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypersalivatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hypersalivatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 857 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Multilevel botulinisatie onder narcose ter behandeling 

van spasticiteit van de armen en/of benen bij 

kinderen met Cerebrale Parese en Niet Aangeboren 

Hersenletsel (NAH). Multilevel behandelingen dienen 

geindiceerd te zijn door een kinderrevalidatiearts, 

gebaseerd te zijn op geinstrumenteerde 

gangbeeldanalyse en geprotocolleerd geëvalueerd 

door een interdisciplinair team. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en/of elektrostimulatie. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been (Kind 0-18 jaar) (Cerebrale 

parese en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 878 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Overkoepelende indicatie voor Botulinetoxine type A 

als "Add-on" bij locoregionale of multilevel 

behandelingen van upper motor neuron symptomen, 

zoals hypertonie en spasticiteit, in bovenste of 

onderste extremiteit of romp ten gevolge van een 

centraal neurologische diagnose ( o.a. cerebrale 

parese, Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), dwarslaesie, 

meningomyelocele, Multiple Seclerose (MS), 

Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS) ter voorkoming en ter behandeling 

van functionele beperkingen of problemen met 

betrekking tot verzorging / hygiene, cosmetiek of 

pijn, bij patiënten van 2 jaar en ouder. 

Verkorte indicatie: Hypertonie en spasticiteit, bovenste extremiteit/ 

onderste extremiteit / romp (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 901 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Segmentale dystonieen  (bijv. nek-arm, voet) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Segmentale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 902 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierfistel en -cyste bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierfistel of speekselkliercyste (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 903 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek: intraglandulair ter 

reductie van de speekselproductie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, reductie speekselproductie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 904 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Speekselklierproblematiek; syndroom van Frey bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, syndroom van Frey (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 915 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tics bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tic (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 916 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tremor bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tremor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 917 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Trismus; Bruxisme; kaakklem al dan niet in het kader 

van een dystoon beeld bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Trismus, bruxisme of kaaklem (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1186 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van lage of  postoperatieve patienten 

met M.Hirschrpung bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: M.Hirschrpung (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1328 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Rotatiestand of contractuur van de schouder bij 

kinderen met obstetrisch plexus brachialisletsel. 

Verkorte indicatie: Rotatiestand of contractuur, obstetrisch plexus 

brachialisletsel, schouder (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

DYSPORT INJECTIEPOEDER FLACON 500E 

 

Zindex nummer: 16775708 

ATC Code: M03AX01 

Werkzame stof: BOTULINE TOXINE 

Registratienummer: 124154//17505 

Fabrikant: BMODESTO B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 75 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Cervicale dystonie (torticollis spastica). 
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Verkorte indicatie: Cervicale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 80 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van 

blefarospasme bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 81 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van cervicale 

dystonie van voornamelijk rotatie vorm (spasmodic 

torticollis) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie of spasmodische torticollis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 82 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van spasticiteit 

van de bovenste ledematen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, bovenste ledematen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 85 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Aanhoudende ernstige primaire hyperhidrose van de 

oksels, die de dagelijkse activiteiten belemmert en 

resistent is tegen een plaatselijk behandeling. 

Verkorte indicatie: Primaire hyperhidrose, oksels 

 

 

Indicatienummer: 86 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Symptoomverlichting bij volwassenen die voldoen 

aan de criteria voor chronische migraine (elke maand 

op 15 of meer dagen hoofdpijn, waarvan er op ten 

minste 8 dagen sprake is van migraine) bij patiënten 

die onvoldoende hebben gereageerd op of die 

intolerant zijn voor profylactische medicatie. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 28-03-2031 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 2 552 475 B1. 

Allergan is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Migraine, chronisch (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 88 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Focale spasticiteit als gevolg van dynamische 

spitsvoetmisvorming (equinus) door spasticiteit bij 

ambulante pediatrische patiënten met 

hersenverlamming van twee jaar of ouder. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 
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Indicatienummer: 89 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Focale spasticiteit van de pols en hand bij volwassen 

patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, pols en hand (Volw.) (Beroerte) 

 

 

Indicatienummer: 90 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Focale spasticiteit van de enkel en de voet bij 

volwassen patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, enkel en voet (Volw.) (Beroerte) 

 

 

Indicatienummer: 91 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme en geassocieerde 

focale dystonieën. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme of geassocieerde 

focale dystonie 

 

 

Indicatienummer: 92 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Idiopatische overactieve blaas met symptomen van 

urine-incontinentie, aandrang en frequentie bij 

volwassen patiënten die onvoldoende hebben 

gereageerd op of die intolerant zijn voor 

anticholinergische medicatie. 

Verkorte indicatie: Overactieve blaas, idiopathisch, na anticholinergica 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 93 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Urine-incontinentie bij volwassenen met een 

neurogene detrusoroveractiviteit als gevolg van een 

stabiel subcervicaal ruggenmergletsel of multiple 

sclerose. 

Verkorte indicatie: Urine-incontinentie, na subcervicaal 

ruggenmergletsel of MS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 76 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van blefarospasme en 

hemifacialisspasmen bij kinderen vanaf 12 jaar en 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme of hemifacialisspasme (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 77 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van spasmodische torticollis bij kinderen 

vanaf 12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasmodische torticollis (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 819 van 4271 

 

Indicatienummer: 78 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Symptomatische behandeling van axillaire 

hyperhidrose (overmatig zweten) bij kinderen vanaf 

12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Axillaire hyperhidrose (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1565 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Spasticiteit van de arm volgend op een CVA bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm (Volw.) (CVA) 

 

 

Indicatienummer: 1566 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Symptomatische behandeling van dynamische 

equinusvoet vervorming als gevolg van spasticiteit bij 

ambulante kinderen vanaf 2 jaar met 

hersenverlamming (cerebrale parese). 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 670 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van achalasie, pylorospasme en fissura 

anii door middel van endoscopie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Achalasie, pylorospasme of fissura anii (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 700 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van scheelzien bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Scheelzien (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 710 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij het piriformis syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Piriformis syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 716 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

afunctioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten bij Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Het doel van 

de behandeling is betere positionering van de arm 

en/of hand, het verbetering van verzorging en 

hygiene . en vermindering van hinderlijke clonus. Het 
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betreft de behandeling gericht op vermindering van 

al of niet pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand 

, ter voorkoming van contracturen en van decubitus 

en het smetten. De behandelde spieren kunnen zijn 

musculus pectoralis , teres, deltoideus, biceps, 

brachialis, brachioradialis ,triceps, pronator teres , 

pronator quadratum, flexor carpi radialis, flexor carpi 

ulnaris flexor digitorum superficialis, flexor digitorum 

profundus, flexor pollicis longus, lumbricales, 

opponens, adductor pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, bovenste extremiteit 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 717 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen bij kinderen met Cerebrale Parese en Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH) ter verbetering 

van de arm- handfunctie en ADL, pijnreductie en 

contractuurbestijding mits geïndiceerd en 

geëvalueerd volgens protocol door een 

interdisciplinair team en toegepast conform de 

richtlijn Cerebrale Parese. De te behandelen spieren 

kunnen zijn de m. pectoralis, subscapularis, biceps, 

brachialis, brachioradialis, pronator teres, fl carpi 

ulnaris, fl carpi radialis, vingerflexoren, duimmuis. De 

toepassing vindt plaats onder echogeleide en 

elektrostimulatie. Multi-level botulinetoxine 

behandelingen vinden op indicatie plaats onder 

narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, arm (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 718 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen en benen bij kinderen met een dwarslaesie of 

Meningomyelocele. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been, (Kind 0-18 jaar) (dwarsleasie 

en meningomyelocele) 

 

 

Indicatienummer: 719 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende kinderen met Cerebrale Parese en 

Niet aangeboren hersenafwijking (NAH). Multilevel 

behandelingen dienen gebaseerd te zijn op 

geinstrumenteerde gangbeeldanalyse en geindiceerd 

en geprotocolleerd geëvalueerd door een 

interdisciplinair team. De toepassing dient plaats te 

vinden conform de richtlijn Cerebrale Parese. De te 

behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, fl hallucis longus, peroneï, hamstrings, rectus 

femoris, adductoren en iliopsoas. De toepassing vindt 
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plaats onder echogeleide en elektrostimulatie. Multi-

level botulinetoxine behandelingen vinden op 

indicatie plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, been, (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 720 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende volwassen patiënten met 

Cardiovasculair accident (CVA), Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH), aangeboren hersenletsel, 

dwarslaesie, meningomyelocele, Multiple Sclerose 

(MS),Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS). Het doel van de behandeling is het 

verbeteren van de sta- en loopfunctie en van de 

transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen of opheffen van de al of niet pijnlijke 

dwangstand zoals een equinovarusstand van de voet 

, het klauwen van de tenen en hyperextentie van de 

knie en vermindering van de hinderlijke clonus. 

.Tevens het voorkomen van contraturen. De 

behandelde spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

gastrocnemius lateralis en medialis, soleus, tibialis 

posterior, tibialis anterior, flexor digitorum longus en 

brevis, flexor halluces longus en brevis, extensor 

hallucis longus, adductor halluces. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, functioneel, been, lopende volw. 

 

 

Indicatienummer: 721 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet lopende volwassen patiënten met een 

cardiovasculair accident (CVA) en Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH). Het doel van de behandeling 

is het verbeteren van de stand van het been, 

verbetering van het zitten en liggen , het voorkomen 

van contracturen van drukulcera en smetten, en het 

verminderen van hinderlijke clonus. De behandeling 

is gericht op verminderen of opheffen van de al of 

niet pijnlijke dwangstand zoals een equinovarusstand 

van de voet , het klauwen van de tenen en 

hyperextentie of flexie van de knie . De behandelde 

spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

semitendinosus, semimembranosus, gastrocnemius 

lateralis en medialis, soleus, tibialis posterior, tibialis 

anterior, flexor digitorum longus en brevis, flexor 

hallucis longus en brevis, extensor hallucis longus, 

adductor hallucis. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, afunctioneel, been (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 722 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 
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benen bij niet-lopende kinderen met Cerebrale 

Parese en Niet aangeboren hersenafwijking (NAH) ter 

verbetering van de verzorgbaarheid, pijnreductie, 

zitbalans en contractuurbestijding mits geïndiceerd 

en geevalueerd door een interdisciplinair team en 

toegepast conform de richtlijn Cerebrale Parese. De 

te behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, peronei, hamstrings, rectus femoris en 

iliopsoas. De toepassing vindt plaats onder 

echogeleide en elektrostimulatie. Multi-level 

botulinetoxine behandelingen vinden op indicatie 

plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, been (Kind 0-18 jaar) 

(Cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 723 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

spieren van de romp, heup en knie bij de volwassen 

patiënten met dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Doel van de 

behandeling is verbetering van rompbalans en van de 

loop-sta-,zit- en lighouding, tevens vergemakkeijken 

van transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen en/of opheffen van al of niet pijnlijke 

dwangstand van de rug en nek , flexie adductie en 

rotatie van de heupen, extentie of flexie van de 

knieen. De behandelde spieren kunnen zijn m. psoas, 

iliacus, sartorius, rectus femoris, intermedius , 

adductor longus, adductor magnus, gracilis, 

semitendinosus, semimembranosus en biceps 

femoris. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, romp, heup en knie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 724 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

deels functioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten met Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS)) Het doel van 

de behandeling is verbetering van de stand van de 

hand en arm ,het verbeteren van de handarmfunctie 

en daardoor van de zelfredzaamheiden en het 

opheffen van hinderlijke clonus. Het betreft de 

behandeling gericht op vermindering van al of niet 

pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand , tevens 

van functionele beperkingen veroorzaakt door 

hypertonie van bepaalde spiergroepen , en gericht op 

het voorkoming van contracturen. De behandelde 
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spieren kunnen zijn musculus pectoralis , teres, 

deltoideus, biceps, brachialis, brachioradialis ,triceps, 

pronator teres , pronator quadratum, flexor carpi 

radialis, flexor carpi ulnaris flexor digitorum 

superficialis, flexor digitorum profundus, flexor 

pollicis longus, lumbricales, opponens, adductor 

pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, bovenste extremiteit (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 736 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 747 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dystonie (waaronder spasmodische dysfonie) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 761 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: First bite syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: First bite syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 762 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Focale dystoniën; Overige focale dystonie; Kaakklem 

Focale dystonieën arm of been; Taakspecifieke 

dystonieën (o.a. schrijfkramp) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Focale dystonie, kaakklem of taakspecifieke dystonie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 764 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Functionele schokken/myoclonieën bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Functionele schok of myoclonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 778 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 781 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypersalivatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hypersalivatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 857 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multilevel botulinisatie onder narcose ter behandeling 

van spasticiteit van de armen en/of benen bij 

kinderen met Cerebrale Parese en Niet Aangeboren 

Hersenletsel (NAH). Multilevel behandelingen dienen 

geindiceerd te zijn door een kinderrevalidatiearts, 

gebaseerd te zijn op geinstrumenteerde 

gangbeeldanalyse en geprotocolleerd geëvalueerd 

door een interdisciplinair team. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en/of elektrostimulatie. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been (Kind 0-18 jaar) (Cerebrale 

parese en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 878 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Overkoepelende indicatie voor Botulinetoxine type A 

als "Add-on" bij locoregionale of multilevel 

behandelingen van upper motor neuron symptomen, 

zoals hypertonie en spasticiteit, in bovenste of 

onderste extremiteit of romp ten gevolge van een 

centraal neurologische diagnose ( o.a. cerebrale 

parese, Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), dwarslaesie, 

meningomyelocele, Multiple Seclerose (MS), 

Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS) ter voorkoming en ter behandeling 

van functionele beperkingen of problemen met 

betrekking tot verzorging / hygiene, cosmetiek of 

pijn, bij patiënten van 2 jaar en ouder. 

Verkorte indicatie: Hypertonie en spasticiteit, bovenste extremiteit/ 

onderste extremiteit / romp (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 901 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Segmentale dystonieen  (bijv. nek-arm, voet) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Segmentale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 902 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierfistel en -cyste bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierfistel of speekselkliercyste (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 903 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek: intraglandulair ter 

reductie van de speekselproductie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, reductie speekselproductie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 904 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek; syndroom van Frey bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, syndroom van Frey (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 915 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tics bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tic (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 916 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tremor bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tremor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 917 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Trismus; Bruxisme; kaakklem al dan niet in het kader 

van een dystoon beeld bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Trismus, bruxisme of kaaklem (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1186 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van lage of  postoperatieve patienten 

met M.Hirschrpung bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: M.Hirschrpung (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1328 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Rotatiestand of contractuur van de schouder bij 

kinderen met obstetrisch plexus brachialisletsel. 

Verkorte indicatie: Rotatiestand of contractuur, obstetrisch plexus 

brachialisletsel, schouder (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ECALTA INFPDR FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 15518914 

ATC Code: J02AX06 

Werkzame stof: ANIDULAFUNGINE 

Registratienummer: EU/1/07/416/002 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 39 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Behandeling van invasieve candidiasis bij volwassen 

patiënten. 

Verkorte indicatie: Candidiasis, invasief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 677 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose in combinatie 

met voriconazol bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, combi met voriconazol (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 678 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten waarbij in verband met toxiciteit 

voriconazol gecontraindiceerd is of waarbij 

monotherapie met een (tri)azol in verband met de 

ernst van de infectie of vermoede of bewezen 

azolresistentie niet aangewezen is. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 824 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Invasieve candidiasis. 

Verkorte indicatie: Candidiasis, invasief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ECALTA INFPDR FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 15638405 

ATC Code: J02AX06 

Werkzame stof: ANIDULAFUNGINE 

Registratienummer: EU/1/07/416/002 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 39 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve candidiasis bij volwassen 

patiënten. 

Verkorte indicatie: Candidiasis, invasief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 677 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose in combinatie 

met voriconazol bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, combi met voriconazol (Volw.) 
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Indicatienummer: 678 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten waarbij in verband met toxiciteit 

voriconazol gecontraindiceerd is of waarbij 

monotherapie met een (tri)azol in verband met de 

ernst van de infectie of vermoede of bewezen 

azolresistentie niet aangewezen is. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 824 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Invasieve candidiasis. 

Verkorte indicatie: Candidiasis, invasief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ECALTA INFPDR FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 15638707 

ATC Code: J02AX06 

Werkzame stof: ANIDULAFUNGINE 

Registratienummer: EU/1/07/416/002 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 39 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve candidiasis bij volwassen 

patiënten. 

Verkorte indicatie: Candidiasis, invasief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 677 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose in combinatie 

met voriconazol bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, combi met voriconazol (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 678 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten waarbij in verband met toxiciteit 

voriconazol gecontraindiceerd is of waarbij 

monotherapie met een (tri)azol in verband met de 

ernst van de infectie of vermoede of bewezen 

azolresistentie niet aangewezen is. 
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Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 824 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Invasieve candidiasis. 

Verkorte indicatie: Candidiasis, invasief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ECALTA INFPDR FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 16021924 

ATC Code: J02AX06 

Werkzame stof: ANIDULAFUNGINE 

Registratienummer: EU/1/07/416/002 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 39 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve candidiasis bij volwassen 

patiënten. 

Verkorte indicatie: Candidiasis, invasief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 677 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose in combinatie 

met voriconazol bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, combi met voriconazol (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 678 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten waarbij in verband met toxiciteit 

voriconazol gecontraindiceerd is of waarbij 

monotherapie met een (tri)azol in verband met de 

ernst van de infectie of vermoede of bewezen 

azolresistentie niet aangewezen is. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 824 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Invasieve candidiasis. 

Verkorte indicatie: Candidiasis, invasief (Kind 0-18 jaar) 

 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 829 van 4271 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ECALTA INFPDR FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 16074238 

ATC Code: J02AX06 

Werkzame stof: ANIDULAFUNGINE 

Registratienummer: EU/1/07/416/002 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 39 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve candidiasis bij volwassen 

patiënten. 

Verkorte indicatie: Candidiasis, invasief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 677 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose in combinatie 

met voriconazol bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, combi met voriconazol (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 678 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten waarbij in verband met toxiciteit 

voriconazol gecontraindiceerd is of waarbij 

monotherapie met een (tri)azol in verband met de 

ernst van de infectie of vermoede of bewezen 

azolresistentie niet aangewezen is. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 824 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Invasieve candidiasis. 

Verkorte indicatie: Candidiasis, invasief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ECALTA INFPDR FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 16106873 

ATC Code: J02AX06 
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Werkzame stof: ANIDULAFUNGINE 

Registratienummer: EU/1/07/416/002 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 39 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve candidiasis bij volwassen 

patiënten. 

Verkorte indicatie: Candidiasis, invasief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 677 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose in combinatie 

met voriconazol bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, combi met voriconazol (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 678 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten waarbij in verband met toxiciteit 

voriconazol gecontraindiceerd is of waarbij 

monotherapie met een (tri)azol in verband met de 

ernst van de infectie of vermoede of bewezen 

azolresistentie niet aangewezen is. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 824 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Invasieve candidiasis. 

Verkorte indicatie: Candidiasis, invasief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ELAPRASE INFVLST CONC 2MG/ML FLACON 3ML 

 

Zindex nummer: 16233638 

ATC Code: A16AB09 

Werkzame stof: IDURSULFASE 

Registratienummer: EU/1/06/365/001 

Fabrikant: SHIRE NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 293 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Langdurige behandeling van patiënten met het 

Hunter-syndroom (mucopolysaccharidose II, MPS II). 

Verkorte indicatie: MPS II 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ELOCTA INJPDR FL  250IE + SOLV 3ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16201833 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/15/1046/001 

Fabrikant: SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM BVBA 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ELOCTA INJPDR FL  500IE + SOLV 3ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16201841 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/15/1046/002 

Fabrikant: SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM BVBA 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 
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12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ELOCTA INJPDR FL  750IE + SOLV 3ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16201868 
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ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/15/1046/003 

Fabrikant: SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM BVBA 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ELOCTA INJPDR FL 1000IE + SOLV 3ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16201876 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/15/1046/004 

Fabrikant: SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM BVBA 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 
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Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ELOCTA INJPDR FL 1500IE + SOLV 3ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16201884 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/15/1046/005 

Fabrikant: SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM BVBA 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 
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VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ELOCTA INJPDR FL 2000IE + SOLV 3ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16201892 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/15/1046/006 

Fabrikant: SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM BVBA 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ELOCTA INJPDR FL 3000IE + SOLV 3ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16201906 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/15/1046/007 

Fabrikant: SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM BVBA 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 
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Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ELONVA 100 INJVLST 200MCG/ML WWSP 0,5ML 

 

Zindex nummer: 15571009 

ATC Code: G03GA09 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 841 van 4271 

Werkzame stof: CORIFOLLITROPINE ALFA 

Registratienummer: EU/1/09/609/001 

Fabrikant: MSD BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 151 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie (COS) in 

combinatie met een gonadotrofine releasing hormoon 

(GnRH) antagonist voor de groei van multipele 

follikels bij vrouwen die behandeld worden in het 

kader van een Assisted Reproductive Technology-

programma (ART). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ELONVA 150 INJVLST 300MCG/ML WWSP 0,5ML 

 

Zindex nummer: 15571017 

ATC Code: G03GA09 

Werkzame stof: CORIFOLLITROPINE ALFA 

Registratienummer: EU/1/09/609/002 

Fabrikant: MSD BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 151 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie (COS) in 

combinatie met een gonadotrofine releasing hormoon 

(GnRH) antagonist voor de groei van multipele 

follikels bij vrouwen die behandeld worden in het 

kader van een Assisted Reproductive Technology-

programma (ART). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

EMPLICITI INFUSIEPOEDER FLACON 300MG 

 

Zindex nummer: 16228596 

ATC Code: L01XC23 

Werkzame stof: ELOTUZUMAB 

Registratienummer: EU/1/16/1088/001 

Fabrikant: BRISTOL-MYERS SQUIBB BV 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 842 van 4271 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1352 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met lenalidomide en dexamethason 

voor de behandeling van multipel myeloom bij 

volwassen patiënten die ten minste een eerdere 

behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met lenalidomide en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

EMPLICITI INFUSIEPOEDER FLACON 400MG 

 

Zindex nummer: 16228618 

ATC Code: L01XC23 

Werkzame stof: ELOTUZUMAB 

Registratienummer: EU/1/16/1088/002 

Fabrikant: BRISTOL-MYERS SQUIBB BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1352 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met lenalidomide en dexamethason 

voor de behandeling van multipel myeloom bij 

volwassen patiënten die ten minste een eerdere 

behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met lenalidomide en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ENBREL INJPDR FLACON 10MG+SOLVENS 1ML+TOEBEHOREN 

 

Zindex nummer: 15762114 

ATC Code: L04AB01 

Werkzame stof: ETANERCEPT 

Registratienummer: EU/1/99/126/022 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 
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Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 228 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassenen met matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis (RA), waarbij de respons op 

‘disease-modifying antirheumatic drugs’, waaronder 

methotrexaat (tenzij gecontra-indiceerd), 

ontoereikend is gebleken. Kan als monotherapie 

verstrekt worden wanneer er sprake is van een 

intolerantie ten opzichte van methotrexaat of 

wanneer verdere behandeling met methotrexaat als 

ongepast wordt ervaren. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 230 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van ernstige, actieve en progressieve 

reumatoïde artritis bij volwassenen die niet eerder 

behandeld zijn met methotrexaat. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 232 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van actieve en progressieve artritis 

psoriatica bij volwassenen bij wie de respons op 

eerdere ‘disease modifying antirheumatic drug’-

therapie onvoldoende is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 236 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis 

bij volwassenen met onvoldoende respons op, of een 

intolerantie of een contra-indicatie voor andere 

systemische therapie waaronder ciclosporine, 

methotrexaat of psoralenen en ultraviolet-A licht 

(PUVA). 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 242 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassenen met ernstige niet-

radiografische axiale spondyloartritis met objectieve 

verschijnselen van ontsteking zoals aangegeven door 

een verhoogd C-reactief proteïne (CRP) en/of met 

magnetische kernspinresonantie (MRI), die een 

ontoereikende respons hebben gehad op nietsteroïde 

anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s). 

Verkorte indicatie: SpA-nr (MRI of CRP afwijkend) (Volw.) 
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Indicatienummer: 231 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van polyartritis (reumafactor positief of 

negatief) en uitgebreide oligoartritis bij kinderen en 

adolescenten vanaf 2 jaar die een ontoereikende 

respons hebben gehad op methotrexaat of die 

methotrexaat niet verdroegen. 

Verkorte indicatie: JIA, na MTX (Kind en Adolescent 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 238 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van chronische ernstige plaque psoriasis 

bij kinderen en adolescenten vanaf 6 jaar met 

onvoldoende controle door, of intolerantie voor 

andere systemische therapieën of fototherapieën. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Kind en Adolescent 

6-20 jaar) (therapieresistent of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 239 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van enthesitis-gerelateerde artritis bij 

adolescenten vanaf 12 jaar die een ontoereikende 

respons hebben gehad op conventionele therapie of 

die conventionele therapie niet verdroegen. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind en Adolescent 12-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 240 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van artritis psoriatica bij adolescenten 

vanaf 12 jaar die een ontoereikende respons hebben 

gehad op methotrexaat of die methotrexaat niet 

verdroegen. 

Verkorte indicatie: JIA-PsA, na MTX (Kind en Adolescent 12-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 633 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Actieve juveniele idiopatische artritis met een 

oligoarticulair beloop, bij onvoldoende respons op 

een of meerdere disease modifying antirheumatic 

drugs. 

Verkorte indicatie: JIA-oligo, na DMARD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 751 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele actieve spondylitis ankylopoeitica 

(= JIA enthesitis) waarbij er sprake is van 
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onvoldoende respons op tenminste twee 

prostaglandinesynthetaseremmers in maximale 

doseringen en andere conventionele behandeling. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 755 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Polyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 772 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Granulomatosis met polyangiitis (GPA) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 830 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Plaque psoriasis bij kinderen < 6 jaar 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 913 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente Takayasu bij kinderen, voor te 

schrijven door de Kinderreumatoloog. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 929 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Crohn bij volwassen patienten met 

onvoldoende respons op de optimale inzet van thans 

beschikbare middelen. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1035 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Granulomateuze ziekte en autoimmuun 

cytopenien bij common variabele immuundeficiëntie 

(CVID) e.d.. 

Verkorte indicatie: Granulomateuze ziekte of auto-immuun cytopenie bij 

CVID (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1093 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele artritis psoriatica bij kinderen < 12 jaar bij 

wie de respons op eerdere disease modifying 

antirheumatic drugtherapie onvoldoende is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Kind 0-12 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1094 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Enthesitis-gerelateerde artritis bij kinderen < 12 jaar 

(juveniele spondylitis ankylopoeitica). 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind 0-12 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1095 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder 

Hyperimmunoglobuline D syndroom (HIDS) en Tumor 

necrosis factor receptor geassocieerd periodiek 

syndroom (TRAPS) bij kinderen > 2 jaar. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Kind 2-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1216 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente vasculitiden bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Vaculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1276 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Juveniele sarcoïdose (therapieresistent) (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1306 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente polymyositis. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ENBREL INJPDR FLACON 25MG+SOLVENS 1ML+TOEBEHOREN 

 

Zindex nummer: 14771918 

ATC Code: L04AB01 

Werkzame stof: ETANERCEPT 

Registratienummer: EU/1/99/126/003 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 228 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassenen met matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis (RA), waarbij de respons op 

‘disease-modifying antirheumatic drugs’, waaronder 
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methotrexaat (tenzij gecontra-indiceerd), 

ontoereikend is gebleken. Kan als monotherapie 

verstrekt worden wanneer er sprake is van een 

intolerantie ten opzichte van methotrexaat of 

wanneer verdere behandeling met methotrexaat als 

ongepast wordt ervaren. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 230 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige, actieve en progressieve 

reumatoïde artritis bij volwassenen die niet eerder 

behandeld zijn met methotrexaat. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 231 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van polyartritis (reumafactor positief of 

negatief) en uitgebreide oligoartritis bij kinderen en 

adolescenten vanaf 2 jaar die een ontoereikende 

respons hebben gehad op methotrexaat of die 

methotrexaat niet verdroegen. 

Verkorte indicatie: JIA, na MTX (Kind en Adolescent 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 232 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van actieve en progressieve artritis 

psoriatica bij volwassenen bij wie de respons op 

eerdere ‘disease modifying antirheumatic drug’-

therapie onvoldoende is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 236 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis 

bij volwassenen met onvoldoende respons op, of een 

intolerantie of een contra-indicatie voor andere 

systemische therapie waaronder ciclosporine, 

methotrexaat of psoralenen en ultraviolet-A licht 

(PUVA). 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 238 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van chronische ernstige plaque psoriasis 

bij kinderen en adolescenten vanaf 6 jaar met 

onvoldoende controle door, of intolerantie voor 

andere systemische therapieën of fototherapieën. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Kind en Adolescent 

6-20 jaar) (therapieresistent of intolerantie) 
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Indicatienummer: 239 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van enthesitis-gerelateerde artritis bij 

adolescenten vanaf 12 jaar die een ontoereikende 

respons hebben gehad op conventionele therapie of 

die conventionele therapie niet verdroegen. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind en Adolescent 12-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 240 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van artritis psoriatica bij adolescenten 

vanaf 12 jaar die een ontoereikende respons hebben 

gehad op methotrexaat of die methotrexaat niet 

verdroegen. 

Verkorte indicatie: JIA-PsA, na MTX (Kind en Adolescent 12-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 242 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassenen met ernstige niet-

radiografische axiale spondyloartritis met objectieve 

verschijnselen van ontsteking zoals aangegeven door 

een verhoogd C-reactief proteïne (CRP) en/of met 

magnetische kernspinresonantie (MRI), die een 

ontoereikende respons hebben gehad op nietsteroïde 

anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s). 

Verkorte indicatie: SpA-nr (MRI of CRP afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 633 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Actieve juveniele idiopatische artritis met een 

oligoarticulair beloop, bij onvoldoende respons op 

een of meerdere disease modifying antirheumatic 

drugs. 

Verkorte indicatie: JIA-oligo, na DMARD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 751 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele actieve spondylitis ankylopoeitica 

(= JIA enthesitis) waarbij er sprake is van 

onvoldoende respons op tenminste twee 

prostaglandinesynthetaseremmers in maximale 

doseringen en andere conventionele behandeling. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 755 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Polyositis bij 
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volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 772 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Granulomatosis met polyangiitis (GPA) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 830 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Plaque psoriasis bij kinderen < 6 jaar 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 913 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente Takayasu bij kinderen, voor te 

schrijven door de Kinderreumatoloog. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 929 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Crohn bij volwassen patienten met 

onvoldoende respons op de optimale inzet van thans 

beschikbare middelen. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1035 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Granulomateuze ziekte en autoimmuun 

cytopenien bij common variabele immuundeficiëntie 

(CVID) e.d.. 

Verkorte indicatie: Granulomateuze ziekte of auto-immuun cytopenie bij 

CVID (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1093 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele artritis psoriatica bij kinderen < 12 jaar bij 

wie de respons op eerdere disease modifying 

antirheumatic drugtherapie onvoldoende is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Kind 0-12 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1094 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Enthesitis-gerelateerde artritis bij kinderen < 12 jaar 

(juveniele spondylitis ankylopoeitica). 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind 0-12 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1095 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder 

Hyperimmunoglobuline D syndroom (HIDS) en Tumor 

necrosis factor receptor geassocieerd periodiek 

syndroom (TRAPS) bij kinderen > 2 jaar. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1216 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente vasculitiden bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Vaculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1231 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1276 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Juveniele sarcoïdose (therapieresistent) (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1306 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente polymyositis. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ENBREL INJVLST 50MG/ML WWSP 0,5ML 

 

Zindex nummer: 15208826 

ATC Code: L04AB01 

Werkzame stof: ETANERCEPT 

Registratienummer: EU/1/99/126/013 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 228 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassenen met matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis (RA), waarbij de respons op 

‘disease-modifying antirheumatic drugs’, waaronder 

methotrexaat (tenzij gecontra-indiceerd), 

ontoereikend is gebleken. Kan als monotherapie 

verstrekt worden wanneer er sprake is van een 

intolerantie ten opzichte van methotrexaat of 

wanneer verdere behandeling met methotrexaat als 

ongepast wordt ervaren. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 
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Indicatienummer: 230 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige, actieve en progressieve 

reumatoïde artritis bij volwassenen die niet eerder 

behandeld zijn met methotrexaat. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 231 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van polyartritis (reumafactor positief of 

negatief) en uitgebreide oligoartritis bij kinderen en 

adolescenten vanaf 2 jaar die een ontoereikende 

respons hebben gehad op methotrexaat of die 

methotrexaat niet verdroegen. 

Verkorte indicatie: JIA, na MTX (Kind en Adolescent 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 232 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van actieve en progressieve artritis 

psoriatica bij volwassenen bij wie de respons op 

eerdere ‘disease modifying antirheumatic drug’-

therapie onvoldoende is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 236 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis 

bij volwassenen met onvoldoende respons op, of een 

intolerantie of een contra-indicatie voor andere 

systemische therapie waaronder ciclosporine, 

methotrexaat of psoralenen en ultraviolet-A licht 

(PUVA). 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 238 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van chronische ernstige plaque psoriasis 

bij kinderen en adolescenten vanaf 6 jaar met 

onvoldoende controle door, of intolerantie voor 

andere systemische therapieën of fototherapieën. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Kind en Adolescent 

6-20 jaar) (therapieresistent of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 239 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van enthesitis-gerelateerde artritis bij 

adolescenten vanaf 12 jaar die een ontoereikende 

respons hebben gehad op conventionele therapie of 

die conventionele therapie niet verdroegen. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind en Adolescent 12-20 jaar) 
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Indicatienummer: 240 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van artritis psoriatica bij adolescenten 

vanaf 12 jaar die een ontoereikende respons hebben 

gehad op methotrexaat of die methotrexaat niet 

verdroegen. 

Verkorte indicatie: JIA-PsA, na MTX (Kind en Adolescent 12-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 242 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassenen met ernstige niet-

radiografische axiale spondyloartritis met objectieve 

verschijnselen van ontsteking zoals aangegeven door 

een verhoogd C-reactief proteïne (CRP) en/of met 

magnetische kernspinresonantie (MRI), die een 

ontoereikende respons hebben gehad op nietsteroïde 

anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s). 

Verkorte indicatie: SpA-nr (MRI of CRP afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 633 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Actieve juveniele idiopatische artritis met een 

oligoarticulair beloop, bij onvoldoende respons op 

een of meerdere disease modifying antirheumatic 

drugs. 

Verkorte indicatie: JIA-oligo, na DMARD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 751 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele actieve spondylitis ankylopoeitica 

(= JIA enthesitis) waarbij er sprake is van 

onvoldoende respons op tenminste twee 

prostaglandinesynthetaseremmers in maximale 

doseringen en andere conventionele behandeling. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 755 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Polyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 
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Indicatienummer: 772 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Granulomatosis met polyangiitis (GPA) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 830 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Plaque psoriasis bij kinderen < 6 jaar 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 913 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente Takayasu bij kinderen, voor te 

schrijven door de Kinderreumatoloog. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 929 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Crohn bij volwassen patienten met 

onvoldoende respons op de optimale inzet van thans 

beschikbare middelen. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-
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18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1035 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Granulomateuze ziekte en autoimmuun 

cytopenien bij common variabele immuundeficiëntie 

(CVID) e.d.. 

Verkorte indicatie: Granulomateuze ziekte of auto-immuun cytopenie bij 

CVID (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1093 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele artritis psoriatica bij kinderen < 12 jaar bij 

wie de respons op eerdere disease modifying 

antirheumatic drugtherapie onvoldoende is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Kind 0-12 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1094 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Enthesitis-gerelateerde artritis bij kinderen < 12 jaar 

(juveniele spondylitis ankylopoeitica). 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind 0-12 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1095 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder 

Hyperimmunoglobuline D syndroom (HIDS) en Tumor 

necrosis factor receptor geassocieerd periodiek 

syndroom (TRAPS) bij kinderen > 2 jaar. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1216 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente vasculitiden bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Vaculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1276 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele therapieresistente sarcoidose. 
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Verkorte indicatie: Juveniele sarcoïdose (therapieresistent) (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1306 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente polymyositis. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ENBREL INJVLST 50MG/ML WWSP 1ML 

 

Zindex nummer: 15208850 

ATC Code: L04AB01 

Werkzame stof: ETANERCEPT 

Registratienummer: EU/1/99/126/017 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 228 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassenen met matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis (RA), waarbij de respons op 

‘disease-modifying antirheumatic drugs’, waaronder 

methotrexaat (tenzij gecontra-indiceerd), 

ontoereikend is gebleken. Kan als monotherapie 

verstrekt worden wanneer er sprake is van een 

intolerantie ten opzichte van methotrexaat of 

wanneer verdere behandeling met methotrexaat als 

ongepast wordt ervaren. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 230 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige, actieve en progressieve 

reumatoïde artritis bij volwassenen die niet eerder 

behandeld zijn met methotrexaat. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 231 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van polyartritis (reumafactor positief of 

negatief) en uitgebreide oligoartritis bij kinderen en 

adolescenten vanaf 2 jaar die een ontoereikende 

respons hebben gehad op methotrexaat of die 

methotrexaat niet verdroegen. 

Verkorte indicatie: JIA, na MTX (Kind en Adolescent 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 232 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van actieve en progressieve artritis 

psoriatica bij volwassenen bij wie de respons op 

eerdere ‘disease modifying antirheumatic drug’-

therapie onvoldoende is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 236 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis 

bij volwassenen met onvoldoende respons op, of een 

intolerantie of een contra-indicatie voor andere 

systemische therapie waaronder ciclosporine, 

methotrexaat of psoralenen en ultraviolet-A licht 

(PUVA). 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 238 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van chronische ernstige plaque psoriasis 

bij kinderen en adolescenten vanaf 6 jaar met 

onvoldoende controle door, of intolerantie voor 

andere systemische therapieën of fototherapieën. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Kind en Adolescent 

6-20 jaar) (therapieresistent of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 239 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van enthesitis-gerelateerde artritis bij 

adolescenten vanaf 12 jaar die een ontoereikende 

respons hebben gehad op conventionele therapie of 

die conventionele therapie niet verdroegen. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind en Adolescent 12-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 240 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van artritis psoriatica bij adolescenten 

vanaf 12 jaar die een ontoereikende respons hebben 

gehad op methotrexaat of die methotrexaat niet 

verdroegen. 

Verkorte indicatie: JIA-PsA, na MTX (Kind en Adolescent 12-20 jaar) 
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Indicatienummer: 242 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassenen met ernstige niet-

radiografische axiale spondyloartritis met objectieve 

verschijnselen van ontsteking zoals aangegeven door 

een verhoogd C-reactief proteïne (CRP) en/of met 

magnetische kernspinresonantie (MRI), die een 

ontoereikende respons hebben gehad op nietsteroïde 

anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s). 

Verkorte indicatie: SpA-nr (MRI of CRP afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 633 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Actieve juveniele idiopatische artritis met een 

oligoarticulair beloop, bij onvoldoende respons op 

een of meerdere disease modifying antirheumatic 

drugs. 

Verkorte indicatie: JIA-oligo, na DMARD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 751 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele actieve spondylitis ankylopoeitica 

(= JIA enthesitis) waarbij er sprake is van 

onvoldoende respons op tenminste twee 

prostaglandinesynthetaseremmers in maximale 

doseringen en andere conventionele behandeling. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 755 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Polyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 772 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Granulomatosis met polyangiitis (GPA) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 830 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Plaque psoriasis bij kinderen < 6 jaar 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 913 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente Takayasu bij kinderen, voor te 

schrijven door de Kinderreumatoloog. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 929 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Crohn bij volwassen patienten met 

onvoldoende respons op de optimale inzet van thans 

beschikbare middelen. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 
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Indicatienummer: 1035 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Granulomateuze ziekte en autoimmuun 

cytopenien bij common variabele immuundeficiëntie 

(CVID) e.d.. 

Verkorte indicatie: Granulomateuze ziekte of auto-immuun cytopenie bij 

CVID (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1093 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele artritis psoriatica bij kinderen < 12 jaar bij 

wie de respons op eerdere disease modifying 

antirheumatic drugtherapie onvoldoende is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Kind 0-12 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1094 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Enthesitis-gerelateerde artritis bij kinderen < 12 jaar 

(juveniele spondylitis ankylopoeitica). 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind 0-12 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1095 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder 

Hyperimmunoglobuline D syndroom (HIDS) en Tumor 

necrosis factor receptor geassocieerd periodiek 

syndroom (TRAPS) bij kinderen > 2 jaar. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1216 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente vasculitiden bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Vaculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1276 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Juveniele sarcoïdose (therapieresistent) (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1306 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente polymyositis. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ENBREL INJVLST 50MG/ML WWSP 1ML 

 

Zindex nummer: 15448037 

ATC Code: L04AB01 

Werkzame stof: ETANERCEPT 

Registratienummer: EU/1/99/126/017 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 228 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassenen met matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis (RA), waarbij de respons op 

‘disease-modifying antirheumatic drugs’, waaronder 

methotrexaat (tenzij gecontra-indiceerd), 

ontoereikend is gebleken. Kan als monotherapie 

verstrekt worden wanneer er sprake is van een 

intolerantie ten opzichte van methotrexaat of 

wanneer verdere behandeling met methotrexaat als 

ongepast wordt ervaren. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 230 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige, actieve en progressieve 

reumatoïde artritis bij volwassenen die niet eerder 

behandeld zijn met methotrexaat. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 231 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van polyartritis (reumafactor positief of 

negatief) en uitgebreide oligoartritis bij kinderen en 

adolescenten vanaf 2 jaar die een ontoereikende 

respons hebben gehad op methotrexaat of die 

methotrexaat niet verdroegen. 

Verkorte indicatie: JIA, na MTX (Kind en Adolescent 2-20 jaar) 
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Indicatienummer: 232 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van actieve en progressieve artritis 

psoriatica bij volwassenen bij wie de respons op 

eerdere ‘disease modifying antirheumatic drug’-

therapie onvoldoende is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 236 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis 

bij volwassenen met onvoldoende respons op, of een 

intolerantie of een contra-indicatie voor andere 

systemische therapie waaronder ciclosporine, 

methotrexaat of psoralenen en ultraviolet-A licht 

(PUVA). 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 238 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van chronische ernstige plaque psoriasis 

bij kinderen en adolescenten vanaf 6 jaar met 

onvoldoende controle door, of intolerantie voor 

andere systemische therapieën of fototherapieën. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Kind en Adolescent 

6-20 jaar) (therapieresistent of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 239 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van enthesitis-gerelateerde artritis bij 

adolescenten vanaf 12 jaar die een ontoereikende 

respons hebben gehad op conventionele therapie of 

die conventionele therapie niet verdroegen. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind en Adolescent 12-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 240 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van artritis psoriatica bij adolescenten 

vanaf 12 jaar die een ontoereikende respons hebben 

gehad op methotrexaat of die methotrexaat niet 

verdroegen. 

Verkorte indicatie: JIA-PsA, na MTX (Kind en Adolescent 12-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 242 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassenen met ernstige niet-

radiografische axiale spondyloartritis met objectieve 

verschijnselen van ontsteking zoals aangegeven door 

een verhoogd C-reactief proteïne (CRP) en/of met 

magnetische kernspinresonantie (MRI), die een 

ontoereikende respons hebben gehad op nietsteroïde 

anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s). 
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Verkorte indicatie: SpA-nr (MRI of CRP afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 633 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Actieve juveniele idiopatische artritis met een 

oligoarticulair beloop, bij onvoldoende respons op 

een of meerdere disease modifying antirheumatic 

drugs. 

Verkorte indicatie: JIA-oligo, na DMARD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 751 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele actieve spondylitis ankylopoeitica 

(= JIA enthesitis) waarbij er sprake is van 

onvoldoende respons op tenminste twee 

prostaglandinesynthetaseremmers in maximale 

doseringen en andere conventionele behandeling. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 755 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Polyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 772 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Granulomatosis met polyangiitis (GPA) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 830 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Plaque psoriasis bij kinderen < 6 jaar 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 
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Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 913 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente Takayasu bij kinderen, voor te 

schrijven door de Kinderreumatoloog. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 929 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Crohn bij volwassen patienten met 

onvoldoende respons op de optimale inzet van thans 

beschikbare middelen. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1035 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Granulomateuze ziekte en autoimmuun 

cytopenien bij common variabele immuundeficiëntie 

(CVID) e.d.. 

Verkorte indicatie: Granulomateuze ziekte of auto-immuun cytopenie bij 

CVID (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1093 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele artritis psoriatica bij kinderen < 12 jaar bij 

wie de respons op eerdere disease modifying 

antirheumatic drugtherapie onvoldoende is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Kind 0-12 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1094 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Enthesitis-gerelateerde artritis bij kinderen < 12 jaar 

(juveniele spondylitis ankylopoeitica). 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind 0-12 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1095 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder 

Hyperimmunoglobuline D syndroom (HIDS) en Tumor 

necrosis factor receptor geassocieerd periodiek 

syndroom (TRAPS) bij kinderen > 2 jaar. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1216 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente vasculitiden bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Vaculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1276 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Juveniele sarcoïdose (therapieresistent) (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1306 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente polymyositis. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ENBREL MYCLIC INJVLST 50MG/ML PEN 0,5ML 
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Zindex nummer: 16523814 

ATC Code: L04AB01 

Werkzame stof: ETANERCEPT 

Registratienummer: EU/1/99/126/023 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 228 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassenen met matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis (RA), waarbij de respons op 

‘disease-modifying antirheumatic drugs’, waaronder 

methotrexaat (tenzij gecontra-indiceerd), 

ontoereikend is gebleken. Kan als monotherapie 

verstrekt worden wanneer er sprake is van een 

intolerantie ten opzichte van methotrexaat of 

wanneer verdere behandeling met methotrexaat als 

ongepast wordt ervaren. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 230 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige, actieve en progressieve 

reumatoïde artritis bij volwassenen die niet eerder 

behandeld zijn met methotrexaat. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 231 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van polyartritis (reumafactor positief of 

negatief) en uitgebreide oligoartritis bij kinderen en 

adolescenten vanaf 2 jaar die een ontoereikende 

respons hebben gehad op methotrexaat of die 

methotrexaat niet verdroegen. 

Verkorte indicatie: JIA, na MTX (Kind en Adolescent 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 232 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van actieve en progressieve artritis 

psoriatica bij volwassenen bij wie de respons op 

eerdere ‘disease modifying antirheumatic drug’-

therapie onvoldoende is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 
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Indicatienummer: 236 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis 

bij volwassenen met onvoldoende respons op, of een 

intolerantie of een contra-indicatie voor andere 

systemische therapie waaronder ciclosporine, 

methotrexaat of psoralenen en ultraviolet-A licht 

(PUVA). 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 238 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van chronische ernstige plaque psoriasis 

bij kinderen en adolescenten vanaf 6 jaar met 

onvoldoende controle door, of intolerantie voor 

andere systemische therapieën of fototherapieën. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Kind en Adolescent 

6-20 jaar) (therapieresistent of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 239 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van enthesitis-gerelateerde artritis bij 

adolescenten vanaf 12 jaar die een ontoereikende 

respons hebben gehad op conventionele therapie of 

die conventionele therapie niet verdroegen. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind en Adolescent 12-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 240 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van artritis psoriatica bij adolescenten 

vanaf 12 jaar die een ontoereikende respons hebben 

gehad op methotrexaat of die methotrexaat niet 

verdroegen. 

Verkorte indicatie: JIA-PsA, na MTX (Kind en Adolescent 12-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 242 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassenen met ernstige niet-

radiografische axiale spondyloartritis met objectieve 

verschijnselen van ontsteking zoals aangegeven door 

een verhoogd C-reactief proteïne (CRP) en/of met 

magnetische kernspinresonantie (MRI), die een 

ontoereikende respons hebben gehad op nietsteroïde 

anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s). 

Verkorte indicatie: SpA-nr (MRI of CRP afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 633 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Actieve juveniele idiopatische artritis met een 

oligoarticulair beloop, bij onvoldoende respons op 

een of meerdere disease modifying antirheumatic 

drugs. 
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Verkorte indicatie: JIA-oligo, na DMARD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 751 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele actieve spondylitis ankylopoeitica 

(= JIA enthesitis) waarbij er sprake is van 

onvoldoende respons op tenminste twee 

prostaglandinesynthetaseremmers in maximale 

doseringen en andere conventionele behandeling. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 755 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Polyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 772 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Granulomatosis met polyangiitis (GPA) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 830 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Plaque psoriasis bij kinderen < 6 jaar 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 913 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente Takayasu bij kinderen, voor te 

schrijven door de Kinderreumatoloog. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 929 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Crohn bij volwassen patienten met 

onvoldoende respons op de optimale inzet van thans 

beschikbare middelen. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1035 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Granulomateuze ziekte en autoimmuun 

cytopenien bij common variabele immuundeficiëntie 

(CVID) e.d.. 

Verkorte indicatie: Granulomateuze ziekte of auto-immuun cytopenie bij 

CVID (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1093 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele artritis psoriatica bij kinderen < 12 jaar bij 

wie de respons op eerdere disease modifying 

antirheumatic drugtherapie onvoldoende is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Kind 0-12 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1094 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Enthesitis-gerelateerde artritis bij kinderen < 12 jaar 

(juveniele spondylitis ankylopoeitica). 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind 0-12 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1095 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder 

Hyperimmunoglobuline D syndroom (HIDS) en Tumor 

necrosis factor receptor geassocieerd periodiek 

syndroom (TRAPS) bij kinderen > 2 jaar. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1216 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente vasculitiden bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Vaculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1276 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Juveniele sarcoïdose (therapieresistent) (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1306 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente polymyositis. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ENBREL MYCLIC INJVLST 50MG/ML PEN 1ML 

 

Zindex nummer: 15497933 

ATC Code: L04AB01 

Werkzame stof: ETANERCEPT 

Registratienummer: EU/1/99/126/020 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 228 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassenen met matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis (RA), waarbij de respons op 

‘disease-modifying antirheumatic drugs’, waaronder 

methotrexaat (tenzij gecontra-indiceerd), 

ontoereikend is gebleken. Kan als monotherapie 

verstrekt worden wanneer er sprake is van een 

intolerantie ten opzichte van methotrexaat of 

wanneer verdere behandeling met methotrexaat als 

ongepast wordt ervaren. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 230 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige, actieve en progressieve 

reumatoïde artritis bij volwassenen die niet eerder 

behandeld zijn met methotrexaat. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 231 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van polyartritis (reumafactor positief of 

negatief) en uitgebreide oligoartritis bij kinderen en 

adolescenten vanaf 2 jaar die een ontoereikende 

respons hebben gehad op methotrexaat of die 

methotrexaat niet verdroegen. 

Verkorte indicatie: JIA, na MTX (Kind en Adolescent 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 232 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van actieve en progressieve artritis 

psoriatica bij volwassenen bij wie de respons op 

eerdere ‘disease modifying antirheumatic drug’-

therapie onvoldoende is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 236 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis 

bij volwassenen met onvoldoende respons op, of een 

intolerantie of een contra-indicatie voor andere 

systemische therapie waaronder ciclosporine, 

methotrexaat of psoralenen en ultraviolet-A licht 

(PUVA). 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 
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(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 238 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van chronische ernstige plaque psoriasis 

bij kinderen en adolescenten vanaf 6 jaar met 

onvoldoende controle door, of intolerantie voor 

andere systemische therapieën of fototherapieën. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Kind en Adolescent 

6-20 jaar) (therapieresistent of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 239 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van enthesitis-gerelateerde artritis bij 

adolescenten vanaf 12 jaar die een ontoereikende 

respons hebben gehad op conventionele therapie of 

die conventionele therapie niet verdroegen. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind en Adolescent 12-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 240 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van artritis psoriatica bij adolescenten 

vanaf 12 jaar die een ontoereikende respons hebben 

gehad op methotrexaat of die methotrexaat niet 

verdroegen. 

Verkorte indicatie: JIA-PsA, na MTX (Kind en Adolescent 12-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 242 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassenen met ernstige niet-

radiografische axiale spondyloartritis met objectieve 

verschijnselen van ontsteking zoals aangegeven door 

een verhoogd C-reactief proteïne (CRP) en/of met 

magnetische kernspinresonantie (MRI), die een 

ontoereikende respons hebben gehad op nietsteroïde 

anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s). 

Verkorte indicatie: SpA-nr (MRI of CRP afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 633 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Actieve juveniele idiopatische artritis met een 

oligoarticulair beloop, bij onvoldoende respons op 

een of meerdere disease modifying antirheumatic 

drugs. 

Verkorte indicatie: JIA-oligo, na DMARD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 
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Indicatienummer: 751 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele actieve spondylitis ankylopoeitica 

(= JIA enthesitis) waarbij er sprake is van 

onvoldoende respons op tenminste twee 

prostaglandinesynthetaseremmers in maximale 

doseringen en andere conventionele behandeling. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 755 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Polyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 772 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Granulomatosis met polyangiitis (GPA) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 830 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Plaque psoriasis bij kinderen < 6 jaar 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 913 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente Takayasu bij kinderen, voor te 

schrijven door de Kinderreumatoloog. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 
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Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 929 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Crohn bij volwassen patienten met 

onvoldoende respons op de optimale inzet van thans 

beschikbare middelen. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1035 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Granulomateuze ziekte en autoimmuun 

cytopenien bij common variabele immuundeficiëntie 

(CVID) e.d.. 

Verkorte indicatie: Granulomateuze ziekte of auto-immuun cytopenie bij 

CVID (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1093 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele artritis psoriatica bij kinderen < 12 jaar bij 

wie de respons op eerdere disease modifying 

antirheumatic drugtherapie onvoldoende is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Kind 0-12 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1094 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Enthesitis-gerelateerde artritis bij kinderen < 12 jaar 

(juveniele spondylitis ankylopoeitica). 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind 0-12 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1095 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder 
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Hyperimmunoglobuline D syndroom (HIDS) en Tumor 

necrosis factor receptor geassocieerd periodiek 

syndroom (TRAPS) bij kinderen > 2 jaar. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1216 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente vasculitiden bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Vaculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1276 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Juveniele sarcoïdose (therapieresistent) (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1306 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente polymyositis. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ENDOXAN DRAGEE 50MG 

 

Zindex nummer: 12118249 

ATC Code: L01AA01 

Werkzame stof: CYCLOFOSFAMIDE 

Registratienummer: 1155 

Fabrikant: BAXTER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 159 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als voorbereiding op beenmergtransplantatie, bij de 

behandeling van acutelymfatische leukemie, 

chronische myeloïde leukemie en acute myeloïde 

leukemie in combinatie met totale lichaamsbestraling 

of busulfan. 

Verkorte indicatie: HSCT bij ALL, CML of AML, combi voorbereidende 

behandeling (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 165 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Levensbedreigende auto-immuunziekten: ernstige 

progressieve vormen van lupus nefritis en Wegener-

granulomatose. 

Verkorte indicatie: Auto-immuunziekte, levensbedreigend (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 156 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Chronische lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: CLL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 158 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Acute lymfatische leukemie (ALL) (als onderdeel van 

consolidatietherapie. Bij de subtypes rijpe B-ALLen T-

ALL kan cyclofosfamide ook bij de remissie-

inductiebehandeling worden toegepast). 

Verkorte indicatie: ALL, consolidatie of remissie-inductie (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 160 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Ziekte van Hodgkin, non-Hodgkin-lymfoom en 

multipel myeloom (in combinatie met andere 

chemotherapeutica). 

Verkorte indicatie: HL, NHL of MM, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 163 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Inductie- en consolidatietherapie van gevorderd of 

gemetastaseerd neuroblastoom, in combinatie met 

andere chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, Adv of m, combi (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 164 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: (Levensbedreigende) auto-immuunziekten zoals 

lupus erythematodes als systeemziekte, auto-

immuunhemolytische anemie, ziekte van 

Goodpasture en Wegener. 

Verkorte indicatie: Auto-immuunziekte (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1086 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als voorbereiding op beenmergtransplantatie, bij 

acute lymfoblastische leukemie, chronische myeloïde 

leukemie en acute myeloïde leukemie. 

Verkorte indicatie: HSCT bij ALL, CML of AML, combi voorbereidende 

behandeling (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1087 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gemetastaseerd ovariumcarcinoom in combinatie 

met andere chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1088 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gemetastaseerd mammacarcinoom in combinatie 

met andere chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: BC, m, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1089 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Kleincellig bronchuscarcinoom in combinatie met 

andere chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: SCLC, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1090 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Ewing-sarcoom in combinatie met andere 

chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: EwingSRC, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1091 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Adjuvantbehandeling bij mammacarcinoom in 

combinatie met andere chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: BC, combi adjuvant (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1092 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Adjuvantbehandeling bij kleincellig 

bronchuscarcinoom in combinatie met andere 

chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: SCLC, combi adjuvant (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 643 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Alle vormen van centraalzenuwstelsel (CNS) 

inflammatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS inflammatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 654 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis, eveneens andere 

antistofgemedieerde autoimmuun encefalitiden (maar 

niet exclusief AMPAR, GABABR, DPPX) bij 

volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis of antistofgemedieerde auto-

immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 706 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd ovariumcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (volw.) 

 

 

Indicatienummer: 737 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryoglobulinaemie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cryoglobulinaemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 753 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige neurologische autoimmuunaandoeningen 

(o.a. multipele sclerose (MS), neuro systemische 

lupus erythematosus (SLE), vasculitis, 

granulomatose) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurologische auto-immuun ziekten (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 763 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Frequente relapsing/steroid resistent nefrotisch 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 792 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inductiebehandeling bij nefrotisch syndroom in 

combinatie met (hoog risico op) nierfunctieverlies bij 

primaire membraneuze glomerulopathie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, primaire membraneuze 

glomerulopathie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 819 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hemapoeitische stamceltransplatatie 

(HSCT) met reduced intensity. 

Verkorte indicatie: HSCT, reduced intensity (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1037 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen:vasculitiden waaronder Systemische Lupus 

Erythematosus (SLE), ziekte van Wegener. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1064 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: HLH (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1078 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Minimal change nefrotisch syndroom. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, minimal change (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1079 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Toxische epidermale necrolyse. 

Verkorte indicatie: Toxische epidermale necrolyse (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1080 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Steven Johnson syndroom. 

Verkorte indicatie: Steven Johnson syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1081 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: Ewing Sarcoom tevens in palliatieve 

trajecten. 

Verkorte indicatie: EwingSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1083 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immunologische aandoeningen die behandeld 

worden door een immunoloog. 

Verkorte indicatie: Auto-immuunziekte (Immunologie) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1084 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Glomerulonefritis zoals de ziekte van Wegener. 

Verkorte indicatie: Glomerulonefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1204 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1298 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: (non)rhabdomyosarcoom tevens in 

palliatieve trajecten. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1299 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: neuroblastoom tevens in palliatieve 

trajecten. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1300 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: weke delen sarcoom tevens in 

palliatieve trajecten. 

Verkorte indicatie: STSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1304 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente retinale vasculitis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente retinale vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1305 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente scleritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente scleritis (Volw.) 
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Indicatienummer: 1307 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige vormen van myasthenia gravis waarbij 

immuunsuppressieve behandeling met prednison in 

combinatie met andere immuunsuppressieve 

medicatie heeft gefaald bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1362 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voorbereiding op HSCT bij volwassenen (alle 

indicaties). 

Verkorte indicatie: HSCT, voorbereidende behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1382 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van kiemceltumoren bij 

volwassenen in combinatie met vincristine. 

Verkorte indicatie: GCT, combi met vincristine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1425 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met rituximab, bortezomib, 

doxorubicine en prednison voor de behandeling van 

volwassen patiënten met niet eerder behandeld 

mantelcellymfoom die niet in aanmerking komen 

voor een hematopoëtische stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: MCL, 1e lijn, niet in aanmerking voor HSCT, combi 

met rituximab, bortezomib, doxorubicine en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1514 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Samen met doxorubicine voor de 

eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

mammacarcinoom bij volwassenen vrouwen. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met doxorubicine (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 1618 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neoadjuvante behandeling bij mammacarcinoom in 

combinatie met andere chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: BC, combi neoadjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ENDOXAN DRAGEE 50MG 
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Zindex nummer: 16103467 

ATC Code: L01AA01 

Werkzame stof: CYCLOFOSFAMIDE 

Registratienummer: 116817//1155 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 159 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als voorbereiding op beenmergtransplantatie, bij de 

behandeling van acutelymfatische leukemie, 

chronische myeloïde leukemie en acute myeloïde 

leukemie in combinatie met totale lichaamsbestraling 

of busulfan. 

Verkorte indicatie: HSCT bij ALL, CML of AML, combi voorbereidende 

behandeling (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 165 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Levensbedreigende auto-immuunziekten: ernstige 

progressieve vormen van lupus nefritis en Wegener-

granulomatose. 

Verkorte indicatie: Auto-immuunziekte, levensbedreigend (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 156 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Chronische lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: CLL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 158 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Acute lymfatische leukemie (ALL) (als onderdeel van 

consolidatietherapie. Bij de subtypes rijpe B-ALLen T-

ALL kan cyclofosfamide ook bij de remissie-

inductiebehandeling worden toegepast). 

Verkorte indicatie: ALL, consolidatie of remissie-inductie (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 160 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Ziekte van Hodgkin, non-Hodgkin-lymfoom en 

multipel myeloom (in combinatie met andere 

chemotherapeutica). 

Verkorte indicatie: HL, NHL of MM, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 163 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Inductie- en consolidatietherapie van gevorderd of 

gemetastaseerd neuroblastoom, in combinatie met 

andere chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, Adv of m, combi (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 164 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: (Levensbedreigende) auto-immuunziekten zoals 

lupus erythematodes als systeemziekte, auto-

immuunhemolytische anemie, ziekte van 

Goodpasture en Wegener. 

Verkorte indicatie: Auto-immuunziekte (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1086 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als voorbereiding op beenmergtransplantatie, bij 

acute lymfoblastische leukemie, chronische myeloïde 

leukemie en acute myeloïde leukemie. 

Verkorte indicatie: HSCT bij ALL, CML of AML, combi voorbereidende 

behandeling (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1087 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gemetastaseerd ovariumcarcinoom in combinatie 

met andere chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1088 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gemetastaseerd mammacarcinoom in combinatie 

met andere chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: BC, m, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1089 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Kleincellig bronchuscarcinoom in combinatie met 

andere chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: SCLC, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1090 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Ewing-sarcoom in combinatie met andere 

chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: EwingSRC, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1091 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Adjuvantbehandeling bij mammacarcinoom in 

combinatie met andere chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: BC, combi adjuvant (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1092 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Adjuvantbehandeling bij kleincellig 
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bronchuscarcinoom in combinatie met andere 

chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: SCLC, combi adjuvant (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 643 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Alle vormen van centraalzenuwstelsel (CNS) 

inflammatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS inflammatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 654 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis, eveneens andere 

antistofgemedieerde autoimmuun encefalitiden (maar 

niet exclusief AMPAR, GABABR, DPPX) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis of antistofgemedieerde auto-

immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 706 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd ovariumcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (volw.) 

 

 

Indicatienummer: 737 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryoglobulinaemie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cryoglobulinaemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 753 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige neurologische autoimmuunaandoeningen 

(o.a. multipele sclerose (MS), neuro systemische 

lupus erythematosus (SLE), vasculitis, 

granulomatose) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurologische auto-immuun ziekten (Volw.) 
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Indicatienummer: 763 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Frequente relapsing/steroid resistent nefrotisch 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 792 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inductiebehandeling bij nefrotisch syndroom in 

combinatie met (hoog risico op) nierfunctieverlies bij 

primaire membraneuze glomerulopathie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, primaire membraneuze 

glomerulopathie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 819 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hemapoeitische stamceltransplatatie 

(HSCT) met reduced intensity. 

Verkorte indicatie: HSCT, reduced intensity (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1037 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen:vasculitiden waaronder Systemische Lupus 

Erythematosus (SLE), ziekte van Wegener. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1064 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: HLH (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1078 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Minimal change nefrotisch syndroom. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, minimal change (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1079 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Toxische epidermale necrolyse. 

Verkorte indicatie: Toxische epidermale necrolyse (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1080 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Steven Johnson syndroom. 

Verkorte indicatie: Steven Johnson syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1081 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: Ewing Sarcoom tevens in palliatieve 

trajecten. 

Verkorte indicatie: EwingSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1083 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immunologische aandoeningen die behandeld 

worden door een immunoloog. 

Verkorte indicatie: Auto-immuunziekte (Immunologie) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1084 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Glomerulonefritis zoals de ziekte van Wegener. 

Verkorte indicatie: Glomerulonefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1204 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1298 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: (non)rhabdomyosarcoom tevens in 

palliatieve trajecten. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1299 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: neuroblastoom tevens in palliatieve 

trajecten. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1300 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Bij kinderen: weke delen sarcoom tevens in 

palliatieve trajecten. 

Verkorte indicatie: STSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1304 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente retinale vasculitis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente retinale vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1305 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente scleritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente scleritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1307 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige vormen van myasthenia gravis waarbij 

immuunsuppressieve behandeling met prednison in 

combinatie met andere immuunsuppressieve 

medicatie heeft gefaald bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1362 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voorbereiding op HSCT bij volwassenen (alle 

indicaties). 

Verkorte indicatie: HSCT, voorbereidende behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1382 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van kiemceltumoren bij 

volwassenen in combinatie met vincristine. 

Verkorte indicatie: GCT, combi met vincristine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1425 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met rituximab, bortezomib, 

doxorubicine en prednison voor de behandeling van 

volwassen patiënten met niet eerder behandeld 

mantelcellymfoom die niet in aanmerking komen 

voor een hematopoëtische stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: MCL, 1e lijn, niet in aanmerking voor HSCT, combi 

met rituximab, bortezomib, doxorubicine en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1514 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Samen met doxorubicine voor de 

eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

mammacarcinoom bij volwassenen vrouwen. 
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Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met doxorubicine (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 1618 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neoadjuvante behandeling bij mammacarcinoom in 

combinatie met andere chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: BC, combi neoadjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ENDOXAN INJECTIEPOEDER FLACON  750MG 

 

Zindex nummer: 16116658 

ATC Code: L01AA01 

Werkzame stof: CYCLOFOSFAMIDE 

Registratienummer: 8058 

Fabrikant: BAXTER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 159 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als voorbereiding op beenmergtransplantatie, bij de 

behandeling van acutelymfatische leukemie, 

chronische myeloïde leukemie en acute myeloïde 

leukemie in combinatie met totale lichaamsbestraling 

of busulfan. 

Verkorte indicatie: HSCT bij ALL, CML of AML, combi voorbereidende 

behandeling (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 165 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Levensbedreigende auto-immuunziekten: ernstige 

progressieve vormen van lupus nefritis en Wegener-

granulomatose. 

Verkorte indicatie: Auto-immuunziekte, levensbedreigend (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 156 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Chronische lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: CLL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 158 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Acute lymfatische leukemie (ALL) (als onderdeel van 

consolidatietherapie. Bij de subtypes rijpe B-ALLen T-

ALL kan cyclofosfamide ook bij de remissie-

inductiebehandeling worden toegepast). 

Verkorte indicatie: ALL, consolidatie of remissie-inductie (Volw. en Kind 
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0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 160 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Ziekte van Hodgkin, non-Hodgkin-lymfoom en 

multipel myeloom (in combinatie met andere 

chemotherapeutica). 

Verkorte indicatie: HL, NHL of MM, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 163 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Inductie- en consolidatietherapie van gevorderd of 

gemetastaseerd neuroblastoom, in combinatie met 

andere chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, Adv of m, combi (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 164 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: (Levensbedreigende) auto-immuunziekten zoals 

lupus erythematodes als systeemziekte, auto-

immuunhemolytische anemie, ziekte van 

Goodpasture en Wegener. 

Verkorte indicatie: Auto-immuunziekte (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1086 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als voorbereiding op beenmergtransplantatie, bij 

acute lymfoblastische leukemie, chronische myeloïde 

leukemie en acute myeloïde leukemie. 

Verkorte indicatie: HSCT bij ALL, CML of AML, combi voorbereidende 

behandeling (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1087 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gemetastaseerd ovariumcarcinoom in combinatie 

met andere chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1088 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gemetastaseerd mammacarcinoom in combinatie 

met andere chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: BC, m, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1089 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Kleincellig bronchuscarcinoom in combinatie met 

andere chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: SCLC, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1090 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Ewing-sarcoom in combinatie met andere 

chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: EwingSRC, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1091 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Adjuvantbehandeling bij mammacarcinoom in 

combinatie met andere chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: BC, combi adjuvant (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1092 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Adjuvantbehandeling bij kleincellig 

bronchuscarcinoom in combinatie met andere 

chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: SCLC, combi adjuvant (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 643 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Alle vormen van centraalzenuwstelsel (CNS) 

inflammatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS inflammatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 654 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis, eveneens andere 

antistofgemedieerde autoimmuun encefalitiden (maar 

niet exclusief AMPAR, GABABR, DPPX) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis of antistofgemedieerde auto-

immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 706 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd ovariumcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (volw.) 

 

 

Indicatienummer: 737 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryoglobulinaemie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cryoglobulinaemie (Volw.) 
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Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 753 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige neurologische autoimmuunaandoeningen 

(o.a. multipele sclerose (MS), neuro systemische 

lupus erythematosus (SLE), vasculitis, 

granulomatose) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurologische auto-immuun ziekten (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 763 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Frequente relapsing/steroid resistent nefrotisch 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 792 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inductiebehandeling bij nefrotisch syndroom in 

combinatie met (hoog risico op) nierfunctieverlies bij 

primaire membraneuze glomerulopathie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, primaire membraneuze 

glomerulopathie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 819 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hemapoeitische stamceltransplatatie 

(HSCT) met reduced intensity. 

Verkorte indicatie: HSCT, reduced intensity (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1037 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen:vasculitiden waaronder Systemische Lupus 

Erythematosus (SLE), ziekte van Wegener. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1064 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH) bij 
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kinderen. 

Verkorte indicatie: HLH (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1078 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Minimal change nefrotisch syndroom. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, minimal change (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1079 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Toxische epidermale necrolyse. 

Verkorte indicatie: Toxische epidermale necrolyse (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1080 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Steven Johnson syndroom. 

Verkorte indicatie: Steven Johnson syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1081 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: Ewing Sarcoom tevens in palliatieve 

trajecten. 

Verkorte indicatie: EwingSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1083 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immunologische aandoeningen die behandeld 

worden door een immunoloog. 

Verkorte indicatie: Auto-immuunziekte (Immunologie) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1084 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Glomerulonefritis zoals de ziekte van Wegener. 

Verkorte indicatie: Glomerulonefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1204 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 
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Indicatienummer: 1298 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: (non)rhabdomyosarcoom tevens in 

palliatieve trajecten. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1299 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: neuroblastoom tevens in palliatieve 

trajecten. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1300 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: weke delen sarcoom tevens in 

palliatieve trajecten. 

Verkorte indicatie: STSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1304 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente retinale vasculitis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente retinale vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1305 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente scleritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente scleritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1307 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige vormen van myasthenia gravis waarbij 

immuunsuppressieve behandeling met prednison in 

combinatie met andere immuunsuppressieve 

medicatie heeft gefaald bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1362 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voorbereiding op HSCT bij volwassenen (alle 

indicaties). 

Verkorte indicatie: HSCT, voorbereidende behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1382 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van kiemceltumoren bij 

volwassenen in combinatie met vincristine. 

Verkorte indicatie: GCT, combi met vincristine (Volw.) 
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Indicatienummer: 1425 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met rituximab, bortezomib, 

doxorubicine en prednison voor de behandeling van 

volwassen patiënten met niet eerder behandeld 

mantelcellymfoom die niet in aanmerking komen 

voor een hematopoëtische stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: MCL, 1e lijn, niet in aanmerking voor HSCT, combi 

met rituximab, bortezomib, doxorubicine en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1514 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Samen met doxorubicine voor de 

eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

mammacarcinoom bij volwassenen vrouwen. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met doxorubicine (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 1618 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neoadjuvante behandeling bij mammacarcinoom in 

combinatie met andere chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: BC, combi neoadjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ENDOXAN INJECTIEPOEDER FLACON 2000MG 

 

Zindex nummer: 15907414 

ATC Code: L01AA01 

Werkzame stof: CYCLOFOSFAMIDE 

Registratienummer: 8058 

Fabrikant: BAXTER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 159 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als voorbereiding op beenmergtransplantatie, bij de 

behandeling van acutelymfatische leukemie, 

chronische myeloïde leukemie en acute myeloïde 

leukemie in combinatie met totale lichaamsbestraling 

of busulfan. 

Verkorte indicatie: HSCT bij ALL, CML of AML, combi voorbereidende 

behandeling (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 165 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Levensbedreigende auto-immuunziekten: ernstige 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 896 van 4271 

progressieve vormen van lupus nefritis en Wegener-

granulomatose. 

Verkorte indicatie: Auto-immuunziekte, levensbedreigend (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 156 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Chronische lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: CLL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 158 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Acute lymfatische leukemie (ALL) (als onderdeel van 

consolidatietherapie. Bij de subtypes rijpe B-ALLen T-

ALL kan cyclofosfamide ook bij de remissie-

inductiebehandeling worden toegepast). 

Verkorte indicatie: ALL, consolidatie of remissie-inductie (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 160 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Ziekte van Hodgkin, non-Hodgkin-lymfoom en 

multipel myeloom (in combinatie met andere 

chemotherapeutica). 

Verkorte indicatie: HL, NHL of MM, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 163 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Inductie- en consolidatietherapie van gevorderd of 

gemetastaseerd neuroblastoom, in combinatie met 

andere chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, Adv of m, combi (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 164 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: (Levensbedreigende) auto-immuunziekten zoals 

lupus erythematodes als systeemziekte, auto-

immuunhemolytische anemie, ziekte van 

Goodpasture en Wegener. 

Verkorte indicatie: Auto-immuunziekte (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1086 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als voorbereiding op beenmergtransplantatie, bij 

acute lymfoblastische leukemie, chronische myeloïde 

leukemie en acute myeloïde leukemie. 

Verkorte indicatie: HSCT bij ALL, CML of AML, combi voorbereidende 

behandeling (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1087 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Gemetastaseerd ovariumcarcinoom in combinatie 

met andere chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1088 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gemetastaseerd mammacarcinoom in combinatie 

met andere chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: BC, m, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1089 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Kleincellig bronchuscarcinoom in combinatie met 

andere chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: SCLC, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1090 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Ewing-sarcoom in combinatie met andere 

chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: EwingSRC, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1091 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Adjuvantbehandeling bij mammacarcinoom in 

combinatie met andere chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: BC, combi adjuvant (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1092 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Adjuvantbehandeling bij kleincellig 

bronchuscarcinoom in combinatie met andere 

chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: SCLC, combi adjuvant (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 643 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Alle vormen van centraalzenuwstelsel (CNS) 

inflammatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS inflammatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 654 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis, eveneens andere 

antistofgemedieerde autoimmuun encefalitiden (maar 

niet exclusief AMPAR, GABABR, DPPX) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis of antistofgemedieerde auto-

immuun encefalitis (Volw.) 
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Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 706 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd ovariumcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (volw.) 

 

 

Indicatienummer: 737 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryoglobulinaemie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cryoglobulinaemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 753 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige neurologische autoimmuunaandoeningen 

(o.a. multipele sclerose (MS), neuro systemische 

lupus erythematosus (SLE), vasculitis, 

granulomatose) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurologische auto-immuun ziekten (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 763 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Frequente relapsing/steroid resistent nefrotisch 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 792 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inductiebehandeling bij nefrotisch syndroom in 

combinatie met (hoog risico op) nierfunctieverlies bij 

primaire membraneuze glomerulopathie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, primaire membraneuze 

glomerulopathie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 819 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hemapoeitische stamceltransplatatie 

(HSCT) met reduced intensity. 

Verkorte indicatie: HSCT, reduced intensity (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1037 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen:vasculitiden waaronder Systemische Lupus 

Erythematosus (SLE), ziekte van Wegener. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1064 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: HLH (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1078 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Minimal change nefrotisch syndroom. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, minimal change (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1079 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Toxische epidermale necrolyse. 

Verkorte indicatie: Toxische epidermale necrolyse (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1080 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Steven Johnson syndroom. 

Verkorte indicatie: Steven Johnson syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1081 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: Ewing Sarcoom tevens in palliatieve 

trajecten. 

Verkorte indicatie: EwingSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1083 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immunologische aandoeningen die behandeld 

worden door een immunoloog. 

Verkorte indicatie: Auto-immuunziekte (Immunologie) (Volw.) 
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Indicatienummer: 1084 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Glomerulonefritis zoals de ziekte van Wegener. 

Verkorte indicatie: Glomerulonefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1204 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1298 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: (non)rhabdomyosarcoom tevens in 

palliatieve trajecten. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1299 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: neuroblastoom tevens in palliatieve 

trajecten. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1300 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: weke delen sarcoom tevens in 

palliatieve trajecten. 

Verkorte indicatie: STSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1304 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente retinale vasculitis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente retinale vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1305 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente scleritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente scleritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1307 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige vormen van myasthenia gravis waarbij 

immuunsuppressieve behandeling met prednison in 
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combinatie met andere immuunsuppressieve 

medicatie heeft gefaald bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1362 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voorbereiding op HSCT bij volwassenen (alle 

indicaties). 

Verkorte indicatie: HSCT, voorbereidende behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1382 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van kiemceltumoren bij 

volwassenen in combinatie met vincristine. 

Verkorte indicatie: GCT, combi met vincristine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1425 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met rituximab, bortezomib, 

doxorubicine en prednison voor de behandeling van 

volwassen patiënten met niet eerder behandeld 

mantelcellymfoom die niet in aanmerking komen 

voor een hematopoëtische stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: MCL, 1e lijn, niet in aanmerking voor HSCT, combi 

met rituximab, bortezomib, doxorubicine en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1514 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Samen met doxorubicine voor de 

eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

mammacarcinoom bij volwassenen vrouwen. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met doxorubicine (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 1618 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neoadjuvante behandeling bij mammacarcinoom in 

combinatie met andere chemotherapeutica. 

Verkorte indicatie: BC, combi neoadjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ENTYVIO INFPDR FLACON 300MG 

 

Zindex nummer: 16043065 

ATC Code: L04AA33 

Werkzame stof: VEDOLIZUMAB 
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Registratienummer: EU/1/14/923/001 

Fabrikant: TAKEDA NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 538 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met matige 

tot ernstige actieve colitis ulcerosa die ontoereikend 

reageerden op, niet meer reageerden op of 

intolerantie vertoonden voor conventionele therapie 

of tumornecrosefactor-alfa-antagonist (TNFa-

antagonist). 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa, na anti-TNFa (Volw.) 

(therapieresistent of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 539 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met matige 

tot ernstige actieve ziekte van Crohn die 

ontoereikend reageerden op, niet meer reageerden 

op of intolerantie vertoonden voor conventionele 

therapie of tumornecrosefactor-alfa-antagonist 

(TNFa-antagonist). 

Verkorte indicatie: Crohn, na anti-TNFa (Volw.) (therapieresistent of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 1033 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van kinderen met matige tot ernstige 

colitis ulcerosa met onvoldoende respons op of 

intolerantie voor conventionele therapie of een TNF-

α-blokker. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa, na anti-TNFa (Kind 0-18 jaar) 

(therapieresistent of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 1296 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van kinderen met matige tot ernstige 

ziekte van Crohn met onvoldoende respons op of 

intolerantie voor conventionele therapie of een TNF-

α-blokker. 

Verkorte indicatie: Crohn, na anti-TNFa (Kind 0-18 jaar) 

(therapieresistent of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ENTYVIO INFPDR FLACON 300MG 

 

Zindex nummer: 16734246 
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ATC Code: L04AA33 

Werkzame stof: VEDOLIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/14/923/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 538 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met matige 

tot ernstige actieve colitis ulcerosa die ontoereikend 

reageerden op, niet meer reageerden op of 

intolerantie vertoonden voor conventionele therapie 

of tumornecrosefactor-alfa-antagonist (TNFa-

antagonist). 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa, na anti-TNFa (Volw.) 

(therapieresistent of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 539 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met matige 

tot ernstige actieve ziekte van Crohn die 

ontoereikend reageerden op, niet meer reageerden 

op of intolerantie vertoonden voor conventionele 

therapie of tumornecrosefactor-alfa-antagonist 

(TNFa-antagonist). 

Verkorte indicatie: Crohn, na anti-TNFa (Volw.) (therapieresistent of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 1033 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van kinderen met matige tot ernstige 

colitis ulcerosa met onvoldoende respons op of 

intolerantie voor conventionele therapie of een TNF-

α-blokker. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa, na anti-TNFa (Kind 0-18 jaar) 

(therapieresistent of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 1296 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van kinderen met matige tot ernstige 

ziekte van Crohn met onvoldoende respons op of 

intolerantie voor conventionele therapie of een TNF-

α-blokker. 

Verkorte indicatie: Crohn, na anti-TNFa (Kind 0-18 jaar) 

(therapieresistent of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ENTYVIO INFPDR FLACON 300MG 
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Zindex nummer: 16785630 

ATC Code: L04AA33 

Werkzame stof: VEDOLIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/14/923/001 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 538 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met matige 

tot ernstige actieve colitis ulcerosa die ontoereikend 

reageerden op, niet meer reageerden op of 

intolerantie vertoonden voor conventionele therapie 

of tumornecrosefactor-alfa-antagonist (TNFa-

antagonist). 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa, na anti-TNFa (Volw.) 

(therapieresistent of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 539 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met matige 

tot ernstige actieve ziekte van Crohn die 

ontoereikend reageerden op, niet meer reageerden 

op of intolerantie vertoonden voor conventionele 

therapie of tumornecrosefactor-alfa-antagonist 

(TNFa-antagonist). 

Verkorte indicatie: Crohn, na anti-TNFa (Volw.) (therapieresistent of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 1033 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van kinderen met matige tot ernstige 

colitis ulcerosa met onvoldoende respons op of 

intolerantie voor conventionele therapie of een TNF-

α-blokker. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa, na anti-TNFa (Kind 0-18 jaar) 

(therapieresistent of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 1296 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van kinderen met matige tot ernstige 

ziekte van Crohn met onvoldoende respons op of 

intolerantie voor conventionele therapie of een TNF-

α-blokker. 

Verkorte indicatie: Crohn, na anti-TNFa (Kind 0-18 jaar) 

(therapieresistent of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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EPIRUBICIN HCL PCH INJVLST 2MG/ML FLACON   5ML 

 

Zindex nummer: 15474518 

ATC Code: L01DB03 

Werkzame stof: EPIRUBICINE 

Registratienummer: 101490 

Fabrikant: PHARMACHEMIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 212 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van acute lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 213 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van acute non-lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 214 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van maligne lymfoom (Hodgkin en 

non-Hodgkin lymphoma). 

Verkorte indicatie: HL of NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 216 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van weke delen sarcomen. 

Verkorte indicatie: STSRC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 219 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van papillair transitioneel 

celcarcinoom van de blaas. 

Verkorte indicatie: TCC Blaas (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 220 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van carcinoom in situ van de blaas. 

Verkorte indicatie: CIS Blaas (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 215 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van mammacarcinoom. 

Verkorte indicatie: BC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 217 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van maagcarcinoom. 

Verkorte indicatie: MaagCa (Volw.) 
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Indicatienummer: 218 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Profylaxe van recidieven van oppervlakkig 

blaascarcinoom na transurethrale resectie. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, na transurethrale resectie, profylaxe (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 990 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Uitgezaaid slokdarmcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1294 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Uitgezaaid eierstok kanker. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

EPIRUBICIN HCL PCH INJVLST 2MG/ML FLACON  25ML 

 

Zindex nummer: 15474534 

ATC Code: L01DB03 

Werkzame stof: EPIRUBICINE 

Registratienummer: 101490 

Fabrikant: PHARMACHEMIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 212 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van acute lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 213 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van acute non-lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 214 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van maligne lymfoom (Hodgkin en 

non-Hodgkin lymphoma). 
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Verkorte indicatie: HL of NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 216 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van weke delen sarcomen. 

Verkorte indicatie: STSRC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 219 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van papillair transitioneel 

celcarcinoom van de blaas. 

Verkorte indicatie: TCC Blaas (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 220 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van carcinoom in situ van de blaas. 

Verkorte indicatie: CIS Blaas (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 215 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van mammacarcinoom. 

Verkorte indicatie: BC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 217 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van maagcarcinoom. 

Verkorte indicatie: MaagCa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 218 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Profylaxe van recidieven van oppervlakkig 

blaascarcinoom na transurethrale resectie. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, na transurethrale resectie, profylaxe (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 990 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Uitgezaaid slokdarmcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1294 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Uitgezaaid eierstok kanker. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (Volw.) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

EPIRUBICINE HCL ACCORD INFVLST 2MG/ML FLACON   5ML 

 

Zindex nummer: 15596850 

ATC Code: L01DB03 

Werkzame stof: EPIRUBICINE 

Registratienummer: 100134 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 212 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van acute lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 213 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van acute non-lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 214 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van maligne lymfoom (Hodgkin en 

non-Hodgkin lymphoma). 

Verkorte indicatie: HL of NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 216 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van weke delen sarcomen. 

Verkorte indicatie: STSRC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 215 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van mammacarcinoom. 

Verkorte indicatie: BC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 217 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van maagcarcinoom. 

Verkorte indicatie: MaagCa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 218 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Profylaxe van recidieven van oppervlakkig 

blaascarcinoom na transurethrale resectie. 
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Verkorte indicatie: BlaasCa, na transurethrale resectie, profylaxe (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 219 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van papillair transitioneel 

celcarcinoom van de blaas. 

Verkorte indicatie: TCC Blaas (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 220 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van carcinoom in situ van de blaas. 

Verkorte indicatie: CIS Blaas (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 990 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Uitgezaaid slokdarmcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1294 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Uitgezaaid eierstok kanker. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

EPIRUBICINE HCL ACCORD INFVLST 2MG/ML FLACON  10ML 

 

Zindex nummer: 15596869 

ATC Code: L01DB03 

Werkzame stof: EPIRUBICINE 

Registratienummer: 100134 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 212 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van acute lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 213 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: De behandeling van acute non-lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 214 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van maligne lymfoom (Hodgkin en 

non-Hodgkin lymphoma). 

Verkorte indicatie: HL of NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 216 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van weke delen sarcomen. 

Verkorte indicatie: STSRC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 215 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van mammacarcinoom. 

Verkorte indicatie: BC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 217 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van maagcarcinoom. 

Verkorte indicatie: MaagCa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 218 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Profylaxe van recidieven van oppervlakkig 

blaascarcinoom na transurethrale resectie. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, na transurethrale resectie, profylaxe (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 219 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van papillair transitioneel 

celcarcinoom van de blaas. 

Verkorte indicatie: TCC Blaas (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 220 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van carcinoom in situ van de blaas. 

Verkorte indicatie: CIS Blaas (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 990 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Uitgezaaid slokdarmcarcinoom. 
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Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1294 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Uitgezaaid eierstok kanker. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

EPIRUBICINE HCL ACCORD INFVLST 2MG/ML FLACON  25ML 

 

Zindex nummer: 15597032 

ATC Code: L01DB03 

Werkzame stof: EPIRUBICINE 

Registratienummer: 100134 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 212 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van acute lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 213 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van acute non-lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 214 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van maligne lymfoom (Hodgkin en 

non-Hodgkin lymphoma). 

Verkorte indicatie: HL of NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 216 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van weke delen sarcomen. 

Verkorte indicatie: STSRC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 215 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van mammacarcinoom. 

Verkorte indicatie: BC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 217 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: De behandeling van maagcarcinoom. 

Verkorte indicatie: MaagCa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 218 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Profylaxe van recidieven van oppervlakkig 

blaascarcinoom na transurethrale resectie. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, na transurethrale resectie, profylaxe (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 219 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van papillair transitioneel 

celcarcinoom van de blaas. 

Verkorte indicatie: TCC Blaas (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 220 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van carcinoom in situ van de blaas. 

Verkorte indicatie: CIS Blaas (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 990 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Uitgezaaid slokdarmcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1294 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Uitgezaaid eierstok kanker. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

EPIRUBICINE HCL ACCORD INFVLST 2MG/ML FLACON  50ML 

 

Zindex nummer: 15861813 

ATC Code: L01DB03 

Werkzame stof: EPIRUBICINE 

Registratienummer: 100134 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 212 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van acute lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 213 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van acute non-lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 214 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van maligne lymfoom (Hodgkin en 

non-Hodgkin lymphoma). 

Verkorte indicatie: HL of NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 216 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van weke delen sarcomen. 

Verkorte indicatie: STSRC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 215 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van mammacarcinoom. 

Verkorte indicatie: BC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 217 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van maagcarcinoom. 

Verkorte indicatie: MaagCa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 218 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Profylaxe van recidieven van oppervlakkig 

blaascarcinoom na transurethrale resectie. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, na transurethrale resectie, profylaxe (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 219 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van papillair transitioneel 

celcarcinoom van de blaas. 

Verkorte indicatie: TCC Blaas (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 220 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van carcinoom in situ van de blaas. 

Verkorte indicatie: CIS Blaas (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 976 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 990 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Uitgezaaid slokdarmcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1294 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Uitgezaaid eierstok kanker. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

EPIRUBICINE HCL ACCORD INFVLST 2MG/ML FLACON 100ML 

 

Zindex nummer: 15596877 

ATC Code: L01DB03 

Werkzame stof: EPIRUBICINE 

Registratienummer: 100134 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 212 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van acute lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 213 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van acute non-lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 214 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van maligne lymfoom (Hodgkin en 

non-Hodgkin lymphoma). 

Verkorte indicatie: HL of NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 216 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van weke delen sarcomen. 

Verkorte indicatie: STSRC (Volw.) 
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Indicatienummer: 215 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van mammacarcinoom. 

Verkorte indicatie: BC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 217 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van maagcarcinoom. 

Verkorte indicatie: MaagCa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 218 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Profylaxe van recidieven van oppervlakkig 

blaascarcinoom na transurethrale resectie. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, na transurethrale resectie, profylaxe (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 219 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van papillair transitioneel 

celcarcinoom van de blaas. 

Verkorte indicatie: TCC Blaas (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 220 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van carcinoom in situ van de blaas. 

Verkorte indicatie: CIS Blaas (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 990 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Uitgezaaid slokdarmcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1294 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Uitgezaaid eierstok kanker. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

EPIRUBICINE HCL HIKMA INJVLST 2MG/ML FLACON   5ML 
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Zindex nummer: 15401375 

ATC Code: L01DB03 

Werkzame stof: EPIRUBICINE 

Registratienummer: 101743 

Fabrikant: HIKMA PHARMA BENELUX B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 212 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van acute lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 213 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van acute non-lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 214 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van maligne lymfoom (Hodgkin en 

non-Hodgkin lymphoma). 

Verkorte indicatie: HL of NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 216 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van weke delen sarcomen. 

Verkorte indicatie: STSRC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 219 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van papillair transitioneel 

celcarcinoom van de blaas. 

Verkorte indicatie: TCC Blaas (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 220 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van carcinoom in situ van de blaas. 

Verkorte indicatie: CIS Blaas (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 215 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van mammacarcinoom. 

Verkorte indicatie: BC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 217 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van maagcarcinoom. 

Verkorte indicatie: MaagCa (Volw.) 
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Indicatienummer: 218 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Profylaxe van recidieven van oppervlakkig 

blaascarcinoom na transurethrale resectie. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, na transurethrale resectie, profylaxe (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 990 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Uitgezaaid slokdarmcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1294 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Uitgezaaid eierstok kanker. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

EPIRUBICINE HCL HIKMA INJVLST 2MG/ML FLACON  25ML 

 

Zindex nummer: 15401383 

ATC Code: L01DB03 

Werkzame stof: EPIRUBICINE 

Registratienummer: 101743 

Fabrikant: HIKMA PHARMA BENELUX B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 212 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van acute lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 213 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van acute non-lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 214 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van maligne lymfoom (Hodgkin en 

non-Hodgkin lymphoma). 

Verkorte indicatie: HL of NHL (Volw.) 
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Indicatienummer: 216 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van weke delen sarcomen. 

Verkorte indicatie: STSRC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 219 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van papillair transitioneel 

celcarcinoom van de blaas. 

Verkorte indicatie: TCC Blaas (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 220 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van carcinoom in situ van de blaas. 

Verkorte indicatie: CIS Blaas (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 215 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van mammacarcinoom. 

Verkorte indicatie: BC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 217 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van maagcarcinoom. 

Verkorte indicatie: MaagCa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 218 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Profylaxe van recidieven van oppervlakkig 

blaascarcinoom na transurethrale resectie. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, na transurethrale resectie, profylaxe (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 990 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Uitgezaaid slokdarmcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1294 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Uitgezaaid eierstok kanker. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (Volw.) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

EPIRUBICINE HCL SANDOZ INFVLST 2MG/ML FLACON   5ML 

 

Zindex nummer: 15413535 

ATC Code: L01DB03 

Werkzame stof: EPIRUBICINE 

Registratienummer: 32316 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 217 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van maagcarcinoom. 

Verkorte indicatie: MaagCa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 218 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Profylaxe van recidieven van oppervlakkig 

blaascarcinoom na transurethrale resectie. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, na transurethrale resectie, profylaxe (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 219 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van papillair transitioneel 

celcarcinoom van de blaas. 

Verkorte indicatie: TCC Blaas (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 220 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van carcinoom in situ van de blaas. 

Verkorte indicatie: CIS Blaas (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 212 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van acute lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 213 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van acute non-lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 214 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van maligne lymfoom (Hodgkin en 

non-Hodgkin lymphoma). 
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Verkorte indicatie: HL of NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 215 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van mammacarcinoom. 

Verkorte indicatie: BC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 216 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van weke delen sarcomen. 

Verkorte indicatie: STSRC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 990 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Uitgezaaid slokdarmcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1294 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Uitgezaaid eierstok kanker. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

EPIRUBICINE HCL SANDOZ INFVLST 2MG/ML FLACON  25ML 

 

Zindex nummer: 15413543 

ATC Code: L01DB03 

Werkzame stof: EPIRUBICINE 

Registratienummer: 32316 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 217 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van maagcarcinoom. 

Verkorte indicatie: MaagCa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 218 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Profylaxe van recidieven van oppervlakkig 
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blaascarcinoom na transurethrale resectie. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, na transurethrale resectie, profylaxe (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 219 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van papillair transitioneel 

celcarcinoom van de blaas. 

Verkorte indicatie: TCC Blaas (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 220 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van carcinoom in situ van de blaas. 

Verkorte indicatie: CIS Blaas (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 212 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van acute lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 213 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van acute non-lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 214 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van maligne lymfoom (Hodgkin en 

non-Hodgkin lymphoma). 

Verkorte indicatie: HL of NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 215 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van mammacarcinoom. 

Verkorte indicatie: BC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 216 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van weke delen sarcomen. 

Verkorte indicatie: STSRC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 990 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Uitgezaaid slokdarmcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 
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Indicatienummer: 1294 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Uitgezaaid eierstok kanker. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

EPIRUBICINE HCL SANDOZ INFVLST 2MG/ML FLACON  50ML 

 

Zindex nummer: 15413551 

ATC Code: L01DB03 

Werkzame stof: EPIRUBICINE 

Registratienummer: 32316 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 217 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van maagcarcinoom. 

Verkorte indicatie: MaagCa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 218 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Profylaxe van recidieven van oppervlakkig 

blaascarcinoom na transurethrale resectie. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, na transurethrale resectie, profylaxe (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 219 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van papillair transitioneel 

celcarcinoom van de blaas. 

Verkorte indicatie: TCC Blaas (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 220 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van carcinoom in situ van de blaas. 

Verkorte indicatie: CIS Blaas (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 212 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van acute lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 213 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: De behandeling van acute non-lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 214 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van maligne lymfoom (Hodgkin en 

non-Hodgkin lymphoma). 

Verkorte indicatie: HL of NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 215 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van mammacarcinoom. 

Verkorte indicatie: BC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 216 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van weke delen sarcomen. 

Verkorte indicatie: STSRC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 990 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Uitgezaaid slokdarmcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1294 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Uitgezaaid eierstok kanker. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

EPIRUBICINE HCL SANDOZ INFVLST 2MG/ML FLACON 100ML 

 

Zindex nummer: 15413578 

ATC Code: L01DB03 

Werkzame stof: EPIRUBICINE 

Registratienummer: 32316 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 217 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van maagcarcinoom. 

Verkorte indicatie: MaagCa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 218 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Profylaxe van recidieven van oppervlakkig 

blaascarcinoom na transurethrale resectie. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, na transurethrale resectie, profylaxe (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 219 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van papillair transitioneel 

celcarcinoom van de blaas. 

Verkorte indicatie: TCC Blaas (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 220 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van carcinoom in situ van de blaas. 

Verkorte indicatie: CIS Blaas (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 212 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van acute lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 213 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van acute non-lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 214 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van maligne lymfoom (Hodgkin en 

non-Hodgkin lymphoma). 

Verkorte indicatie: HL of NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 215 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van mammacarcinoom. 

Verkorte indicatie: BC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 216 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van weke delen sarcomen. 

Verkorte indicatie: STSRC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 990 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Uitgezaaid slokdarmcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1294 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Uitgezaaid eierstok kanker. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

EPOSIN INFUSIEVLOEISTOF CONC 20MG/ML FLACON 5ML 

 

Zindex nummer: 13882694 

ATC Code: L01CB01 

Werkzame stof: ETOPOSIDE 

Registratienummer: 16307 

Fabrikant: PHARMACHEMIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 244 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van acute myeoloblastenleukemie 

(AML M4) en monoblastenleukemie (AML M5) 

wanneer inductietherapie heeft gefaald. (in 

combinatie met andere oncolytica). 

Verkorte indicatie: AML, M4 of M5, na falen inductie, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 246 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van kleincellig bronchuscarcinoom (in 

combinatie met andere oncolytica). 

Verkorte indicatie: SCLC, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 247 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van resistent non-seminomateus 

testiscarcinoom (in combinatie met andere 

oncolytica). 

Verkorte indicatie: NSGCT, resistent, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1580 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

recidiverend of refractair testiscarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC, recidief of therapieresistent, combi 

 

 

Indicatienummer: 1582 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor de tweedelijnsbehandeling 

van Hodgkin-lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HL, 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1583 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

recidiverend of refractair non-Hodgkin-lymfoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent NHL, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1584 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

recidiverende of refractaire acute myeloïde leukemie 

(AML) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent AML, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1537 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

eerstelijns, recidiverend of refractair testiscarcinoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC, recidief of therapieresistent, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1538 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

kleincellig longcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SCLC, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1539 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

Hodgkin-lymfoom bij volwassenen en pediatrische 

patiënten. 

Verkorte indicatie: HL, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1540 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van non-

Hodgkin-lymfoom bij volwassenen en pediatrische 

patiënten. 

Verkorte indicatie: NHL, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1541 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als eerstelijns- en tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

hoogrisico gestationele trofoblastische neoplasie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Gestationele trofoblastische neoplasie, hoog risico, 1e 

of 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1542 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van niet-

epitheliaal ovariumcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, niet-epitheliaal, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1543 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor het behandelen van platinaresistent/refractair 

epitheliaal ovariumcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, platinum-resistent of therapieresistent 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1544 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van acute 

myeloïde leukemie (AML) bij volwassenen en 

pediatrische patiënten. 

Verkorte indicatie: AML, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 144 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreid (of gemetastaseerd) niet-

kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, mono of combi 

 

 

Indicatienummer: 157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute lymfatische leukemie (ALL). 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 928 van 4271 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 706 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd ovariumcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (volw.) 

 

 

Indicatienummer: 776 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: HLH (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 800 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kiemceltumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 845 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (IV): hematologische maligniteiten. 

Verkorte indicatie: Hematologische maligniteiten (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 991 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Thymoom in combinatie. 

Verkorte indicatie: Thymoon, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1022 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: neuroblastomen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 
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Indicatienummer: 1098 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Persisterende trofoblast of choriocarcinoom. 

Verkorte indicatie: Trofoblast of Choriocarcinoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1099 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Medulloblastomen volwassenen. 

Verkorte indicatie: Medulloblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1217 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dysgerminoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dysgerminoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1218 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kleincellig cervixcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SC CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1219 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kleincellig neuroendocrien cervixcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: SC NET CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1220 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kleincellig oesofaguscarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SC OesofagusC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1221 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van hooggradige neuro-

endocriene tumor bij volwassenen in combinatie met 

platinumbevattende therapie. 

Verkorte indicatie: NET, hooggradig, combi met cisplatine, oxaliplatine of 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1222 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: ICM andere chemotherapeutica met of 

zonder TBI als voorbereiding op SCT. 

Verkorte indicatie: HSCT, combi voorbereidende behandeling (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1223 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofagocytose syndromen bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: HFS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1246 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: solide tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1463 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met paclitaxel en een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met paclitaxel en 

cisplatine, carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ERBITUX INFVLST 5MG/ML FLACON  20ML 

 

Zindex nummer: 15248003 

ATC Code: L01XC06 

Werkzame stof: CETUXIMAB 

Registratienummer: EU/1/04/281/003 

Fabrikant: MERCK BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 130 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met 

plaveiselcelcarcinoom van het hoofdhalsgebied in 

combinatie met bestralingstherapie bij een lokaal 

gevorderde ziekte. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 131 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met 

plaveiselcelcarcinoom van het hoofdhalsgebied in 

combinatie met op platina gebaseerde chemotherapie 

bij een recidiverende en/of gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: SCC, hoofd-hals, recidief of m, combi met 

carboplatine, cisplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 132 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 
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als monotherapie bij patiënten bij wie behandeling op 

basis van oxaliplatine en irinotecan heeft gefaald en 

die irinotecan niet verdragen. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, >=2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 133 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

als eerstelijnsbehandeling in combinatie met FOLFOX. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, 1e lijn, combi met FOLFOX 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 134 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

in combinatie met chemotherapie op basis van 

irinotecan. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, combi met irinotecan 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1194 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij patienten met longcarcinoom resistentie op 1e 

generatie EGFR-TKI in combinatie met afatinib bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, therapieresistent, combi met afatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1195 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gecombineerd met afatinib bij longcarcinoom met 

exon 20 inserties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, exon 20 inserties, combi met afatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1554 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom KRAS wild type met epidermale 

groeifactor receptor (EGFR)-expressie, na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, 2de lijn, combi met 

irinotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1585 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan voor de behandeling 

van patiënten met metastatische colorectale kanker 

met epidermale groeifactor receptor (EGFR)-
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expressie, na falen van cytotoxische therapie met 

irinotecan. 

Verkorte indicatie: CRC, EGFR+, >= 2e lijn, combi met irinotecan 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1586 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die KRAS-gemuteerd (wild-type) is, 

zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, >= 1e lijn, combi met 

irinotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ERBITUX INFVLST 5MG/ML FLACON  20ML 

 

Zindex nummer: 15928462 

ATC Code: L01XC06 

Werkzame stof: CETUXIMAB 

Registratienummer: EU/1/04/281/003 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 130 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met 

plaveiselcelcarcinoom van het hoofdhalsgebied in 

combinatie met bestralingstherapie bij een lokaal 

gevorderde ziekte. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 131 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met 

plaveiselcelcarcinoom van het hoofdhalsgebied in 

combinatie met op platina gebaseerde chemotherapie 

bij een recidiverende en/of gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: SCC, hoofd-hals, recidief of m, combi met 

carboplatine, cisplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 132 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 
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receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

als monotherapie bij patiënten bij wie behandeling op 

basis van oxaliplatine en irinotecan heeft gefaald en 

die irinotecan niet verdragen. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, >=2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 133 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

als eerstelijnsbehandeling in combinatie met FOLFOX. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, 1e lijn, combi met FOLFOX 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 134 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

in combinatie met chemotherapie op basis van 

irinotecan. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, combi met irinotecan 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1194 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij patienten met longcarcinoom resistentie op 1e 

generatie EGFR-TKI in combinatie met afatinib bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, therapieresistent, combi met afatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1195 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gecombineerd met afatinib bij longcarcinoom met 

exon 20 inserties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, exon 20 inserties, combi met afatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1554 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom KRAS wild type met epidermale 

groeifactor receptor (EGFR)-expressie, na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, 2de lijn, combi met 

irinotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1585 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan voor de behandeling 

van patiënten met metastatische colorectale kanker 
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met epidermale groeifactor receptor (EGFR)-

expressie, na falen van cytotoxische therapie met 

irinotecan. 

Verkorte indicatie: CRC, EGFR+, >= 2e lijn, combi met irinotecan 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1586 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die KRAS-gemuteerd (wild-type) is, 

zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, >= 1e lijn, combi met 

irinotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ERBITUX INFVLST 5MG/ML FLACON  20ML 

 

Zindex nummer: 16074203 

ATC Code: L01XC06 

Werkzame stof: CETUXIMAB 

Registratienummer: EU/1/04/281/003 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 130 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met 

plaveiselcelcarcinoom van het hoofdhalsgebied in 

combinatie met bestralingstherapie bij een lokaal 

gevorderde ziekte. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 131 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met 

plaveiselcelcarcinoom van het hoofdhalsgebied in 

combinatie met op platina gebaseerde chemotherapie 

bij een recidiverende en/of gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: SCC, hoofd-hals, recidief of m, combi met 

carboplatine, cisplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 132 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 
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colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

als monotherapie bij patiënten bij wie behandeling op 

basis van oxaliplatine en irinotecan heeft gefaald en 

die irinotecan niet verdragen. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, >=2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 133 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

als eerstelijnsbehandeling in combinatie met FOLFOX. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, 1e lijn, combi met FOLFOX 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 134 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

in combinatie met chemotherapie op basis van 

irinotecan. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, combi met irinotecan 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1194 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij patienten met longcarcinoom resistentie op 1e 

generatie EGFR-TKI in combinatie met afatinib bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, therapieresistent, combi met afatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1195 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gecombineerd met afatinib bij longcarcinoom met 

exon 20 inserties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, exon 20 inserties, combi met afatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1554 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom KRAS wild type met epidermale 

groeifactor receptor (EGFR)-expressie, na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, 2de lijn, combi met 

irinotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1585 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan voor de behandeling 
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van patiënten met metastatische colorectale kanker 

met epidermale groeifactor receptor (EGFR)-

expressie, na falen van cytotoxische therapie met 

irinotecan. 

Verkorte indicatie: CRC, EGFR+, >= 2e lijn, combi met irinotecan 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1586 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die KRAS-gemuteerd (wild-type) is, 

zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, >= 1e lijn, combi met 

irinotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ERBITUX INFVLST 5MG/ML FLACON  20ML 

 

Zindex nummer: 16075420 

ATC Code: L01XC06 

Werkzame stof: CETUXIMAB 

Registratienummer: EU/1/04/281/003 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 130 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met 

plaveiselcelcarcinoom van het hoofdhalsgebied in 

combinatie met bestralingstherapie bij een lokaal 

gevorderde ziekte. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 131 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met 

plaveiselcelcarcinoom van het hoofdhalsgebied in 

combinatie met op platina gebaseerde chemotherapie 

bij een recidiverende en/of gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: SCC, hoofd-hals, recidief of m, combi met 

carboplatine, cisplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 132 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

als monotherapie bij patiënten bij wie behandeling op 

basis van oxaliplatine en irinotecan heeft gefaald en 

die irinotecan niet verdragen. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, >=2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 133 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

als eerstelijnsbehandeling in combinatie met FOLFOX. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, 1e lijn, combi met FOLFOX 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 134 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

in combinatie met chemotherapie op basis van 

irinotecan. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, combi met irinotecan 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1194 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij patienten met longcarcinoom resistentie op 1e 

generatie EGFR-TKI in combinatie met afatinib bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, therapieresistent, combi met afatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1195 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gecombineerd met afatinib bij longcarcinoom met 

exon 20 inserties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, exon 20 inserties, combi met afatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1554 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom KRAS wild type met epidermale 

groeifactor receptor (EGFR)-expressie, na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, 2de lijn, combi met 

irinotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1585 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: In combinatie met irinotecan voor de behandeling 

van patiënten met metastatische colorectale kanker 

met epidermale groeifactor receptor (EGFR)-

expressie, na falen van cytotoxische therapie met 

irinotecan. 

Verkorte indicatie: CRC, EGFR+, >= 2e lijn, combi met irinotecan 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1586 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die KRAS-gemuteerd (wild-type) is, 

zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, >= 1e lijn, combi met 

irinotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ERBITUX INFVLST 5MG/ML FLACON  20ML 

 

Zindex nummer: 16400186 

ATC Code: L01XC06 

Werkzame stof: CETUXIMAB 

Registratienummer: EU/1/04/281/003 

Fabrikant: ALLIANCE HEALTHCARE NEDERLAND B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 130 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met 

plaveiselcelcarcinoom van het hoofdhalsgebied in 

combinatie met bestralingstherapie bij een lokaal 

gevorderde ziekte. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 131 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met 

plaveiselcelcarcinoom van het hoofdhalsgebied in 

combinatie met op platina gebaseerde chemotherapie 

bij een recidiverende en/of gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: SCC, hoofd-hals, recidief of m, combi met 

carboplatine, cisplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 132 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

als monotherapie bij patiënten bij wie behandeling op 

basis van oxaliplatine en irinotecan heeft gefaald en 

die irinotecan niet verdragen. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, >=2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 133 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

als eerstelijnsbehandeling in combinatie met FOLFOX. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, 1e lijn, combi met FOLFOX 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 134 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

in combinatie met chemotherapie op basis van 

irinotecan. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, combi met irinotecan 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1194 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij patienten met longcarcinoom resistentie op 1e 

generatie EGFR-TKI in combinatie met afatinib bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, therapieresistent, combi met afatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1195 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gecombineerd met afatinib bij longcarcinoom met 

exon 20 inserties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, exon 20 inserties, combi met afatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1554 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom KRAS wild type met epidermale 

groeifactor receptor (EGFR)-expressie, na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, 2de lijn, combi met 

irinotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1585 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan voor de behandeling 

van patiënten met metastatische colorectale kanker 

met epidermale groeifactor receptor (EGFR)-

expressie, na falen van cytotoxische therapie met 

irinotecan. 

Verkorte indicatie: CRC, EGFR+, >= 2e lijn, combi met irinotecan 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1586 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die KRAS-gemuteerd (wild-type) is, 

zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, >= 1e lijn, combi met 

irinotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ERBITUX INFVLST 5MG/ML FLACON  20ML 

 

Zindex nummer: 16410238 

ATC Code: L01XC06 

Werkzame stof: CETUXIMAB 

Registratienummer: EU/1/04/281/003 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 130 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met 

plaveiselcelcarcinoom van het hoofdhalsgebied in 

combinatie met bestralingstherapie bij een lokaal 

gevorderde ziekte. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 131 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met 

plaveiselcelcarcinoom van het hoofdhalsgebied in 

combinatie met op platina gebaseerde chemotherapie 

bij een recidiverende en/of gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: SCC, hoofd-hals, recidief of m, combi met 

carboplatine, cisplatine of oxaliplatine (Volw.) 
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Indicatienummer: 132 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

als monotherapie bij patiënten bij wie behandeling op 

basis van oxaliplatine en irinotecan heeft gefaald en 

die irinotecan niet verdragen. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, >=2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 133 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

als eerstelijnsbehandeling in combinatie met FOLFOX. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, 1e lijn, combi met FOLFOX 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 134 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

in combinatie met chemotherapie op basis van 

irinotecan. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, combi met irinotecan 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1194 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij patienten met longcarcinoom resistentie op 1e 

generatie EGFR-TKI in combinatie met afatinib bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, therapieresistent, combi met afatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1195 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gecombineerd met afatinib bij longcarcinoom met 

exon 20 inserties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, exon 20 inserties, combi met afatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1554 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom KRAS wild type met epidermale 

groeifactor receptor (EGFR)-expressie, na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, 2de lijn, combi met 

irinotecan (Volw.) 
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Indicatienummer: 1585 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan voor de behandeling 

van patiënten met metastatische colorectale kanker 

met epidermale groeifactor receptor (EGFR)-

expressie, na falen van cytotoxische therapie met 

irinotecan. 

Verkorte indicatie: CRC, EGFR+, >= 2e lijn, combi met irinotecan 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1586 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die KRAS-gemuteerd (wild-type) is, 

zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, >= 1e lijn, combi met 

irinotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ERBITUX INFVLST 5MG/ML FLACON  20ML 

 

Zindex nummer: 16734203 

ATC Code: L01XC06 

Werkzame stof: CETUXIMAB 

Registratienummer: EU/1/04/281/003 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 130 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met 

plaveiselcelcarcinoom van het hoofdhalsgebied in 

combinatie met bestralingstherapie bij een lokaal 

gevorderde ziekte. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 131 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met 

plaveiselcelcarcinoom van het hoofdhalsgebied in 

combinatie met op platina gebaseerde chemotherapie 

bij een recidiverende en/of gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: SCC, hoofd-hals, recidief of m, combi met 

carboplatine, cisplatine of oxaliplatine (Volw.) 
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Indicatienummer: 132 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

als monotherapie bij patiënten bij wie behandeling op 

basis van oxaliplatine en irinotecan heeft gefaald en 

die irinotecan niet verdragen. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, >=2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 133 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

als eerstelijnsbehandeling in combinatie met FOLFOX. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, 1e lijn, combi met FOLFOX 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 134 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

in combinatie met chemotherapie op basis van 

irinotecan. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, combi met irinotecan 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1194 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij patienten met longcarcinoom resistentie op 1e 

generatie EGFR-TKI in combinatie met afatinib bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, therapieresistent, combi met afatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1195 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gecombineerd met afatinib bij longcarcinoom met 

exon 20 inserties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, exon 20 inserties, combi met afatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1554 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom KRAS wild type met epidermale 

groeifactor receptor (EGFR)-expressie, na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, 2de lijn, combi met 

irinotecan (Volw.) 
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Indicatienummer: 1585 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan voor de behandeling 

van patiënten met metastatische colorectale kanker 

met epidermale groeifactor receptor (EGFR)-

expressie, na falen van cytotoxische therapie met 

irinotecan. 

Verkorte indicatie: CRC, EGFR+, >= 2e lijn, combi met irinotecan 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1586 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die KRAS-gemuteerd (wild-type) is, 

zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, >= 1e lijn, combi met 

irinotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ERBITUX INFVLST 5MG/ML FLACON 100ML 

 

Zindex nummer: 15248011 

ATC Code: L01XC06 

Werkzame stof: CETUXIMAB 

Registratienummer: EU/1/04/281/005 

Fabrikant: MERCK BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 130 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met 

plaveiselcelcarcinoom van het hoofdhalsgebied in 

combinatie met bestralingstherapie bij een lokaal 

gevorderde ziekte. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 131 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met 

plaveiselcelcarcinoom van het hoofdhalsgebied in 

combinatie met op platina gebaseerde chemotherapie 

bij een recidiverende en/of gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: SCC, hoofd-hals, recidief of m, combi met 

carboplatine, cisplatine of oxaliplatine (Volw.) 
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Indicatienummer: 132 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

als monotherapie bij patiënten bij wie behandeling op 

basis van oxaliplatine en irinotecan heeft gefaald en 

die irinotecan niet verdragen. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, >=2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 133 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

als eerstelijnsbehandeling in combinatie met FOLFOX. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, 1e lijn, combi met FOLFOX 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 134 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

in combinatie met chemotherapie op basis van 

irinotecan. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, combi met irinotecan 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1194 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij patienten met longcarcinoom resistentie op 1e 

generatie EGFR-TKI in combinatie met afatinib bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, therapieresistent, combi met afatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1195 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gecombineerd met afatinib bij longcarcinoom met 

exon 20 inserties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, exon 20 inserties, combi met afatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1554 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom KRAS wild type met epidermale 

groeifactor receptor (EGFR)-expressie, na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, 2de lijn, combi met 

irinotecan (Volw.) 
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Indicatienummer: 1585 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan voor de behandeling 

van patiënten met metastatische colorectale kanker 

met epidermale groeifactor receptor (EGFR)-

expressie, na falen van cytotoxische therapie met 

irinotecan. 

Verkorte indicatie: CRC, EGFR+, >= 2e lijn, combi met irinotecan 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1586 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die KRAS-gemuteerd (wild-type) is, 

zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, >= 1e lijn, combi met 

irinotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ERBITUX INFVLST 5MG/ML FLACON 100ML 

 

Zindex nummer: 16074211 

ATC Code: L01XC06 

Werkzame stof: CETUXIMAB 

Registratienummer: EU/1/04/281/005 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 130 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met 

plaveiselcelcarcinoom van het hoofdhalsgebied in 

combinatie met bestralingstherapie bij een lokaal 

gevorderde ziekte. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 131 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met 

plaveiselcelcarcinoom van het hoofdhalsgebied in 

combinatie met op platina gebaseerde chemotherapie 

bij een recidiverende en/of gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: SCC, hoofd-hals, recidief of m, combi met 
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carboplatine, cisplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 132 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

als monotherapie bij patiënten bij wie behandeling op 

basis van oxaliplatine en irinotecan heeft gefaald en 

die irinotecan niet verdragen. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, >=2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 133 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

als eerstelijnsbehandeling in combinatie met FOLFOX. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, 1e lijn, combi met FOLFOX 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 134 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

in combinatie met chemotherapie op basis van 

irinotecan. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, combi met irinotecan 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1194 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij patienten met longcarcinoom resistentie op 1e 

generatie EGFR-TKI in combinatie met afatinib bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, therapieresistent, combi met afatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1195 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gecombineerd met afatinib bij longcarcinoom met 

exon 20 inserties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, exon 20 inserties, combi met afatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1554 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom KRAS wild type met epidermale 

groeifactor receptor (EGFR)-expressie, na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, 2de lijn, combi met 
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irinotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1585 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan voor de behandeling 

van patiënten met metastatische colorectale kanker 

met epidermale groeifactor receptor (EGFR)-

expressie, na falen van cytotoxische therapie met 

irinotecan. 

Verkorte indicatie: CRC, EGFR+, >= 2e lijn, combi met irinotecan 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1586 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die KRAS-gemuteerd (wild-type) is, 

zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, >= 1e lijn, combi met 

irinotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ERBITUX INFVLST 5MG/ML FLACON 100ML 

 

Zindex nummer: 16075439 

ATC Code: L01XC06 

Werkzame stof: CETUXIMAB 

Registratienummer: EU/1/04/281/005 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 130 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met 

plaveiselcelcarcinoom van het hoofdhalsgebied in 

combinatie met bestralingstherapie bij een lokaal 

gevorderde ziekte. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 131 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met 

plaveiselcelcarcinoom van het hoofdhalsgebied in 

combinatie met op platina gebaseerde chemotherapie 

bij een recidiverende en/of gemetastaseerde ziekte. 
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Verkorte indicatie: SCC, hoofd-hals, recidief of m, combi met 

carboplatine, cisplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 132 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

als monotherapie bij patiënten bij wie behandeling op 

basis van oxaliplatine en irinotecan heeft gefaald en 

die irinotecan niet verdragen. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, >=2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 133 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

als eerstelijnsbehandeling in combinatie met FOLFOX. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, 1e lijn, combi met FOLFOX 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 134 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

in combinatie met chemotherapie op basis van 

irinotecan. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, combi met irinotecan 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1194 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij patienten met longcarcinoom resistentie op 1e 

generatie EGFR-TKI in combinatie met afatinib bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, therapieresistent, combi met afatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1195 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gecombineerd met afatinib bij longcarcinoom met 

exon 20 inserties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, exon 20 inserties, combi met afatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1554 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom KRAS wild type met epidermale 

groeifactor receptor (EGFR)-expressie, na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 
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Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, 2de lijn, combi met 

irinotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1585 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan voor de behandeling 

van patiënten met metastatische colorectale kanker 

met epidermale groeifactor receptor (EGFR)-

expressie, na falen van cytotoxische therapie met 

irinotecan. 

Verkorte indicatie: CRC, EGFR+, >= 2e lijn, combi met irinotecan 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1586 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die KRAS-gemuteerd (wild-type) is, 

zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, >= 1e lijn, combi met 

irinotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ERBITUX INFVLST 5MG/ML FLACON 100ML 

 

Zindex nummer: 16400291 

ATC Code: L01XC06 

Werkzame stof: CETUXIMAB 

Registratienummer: EU/1/04/281/005 

Fabrikant: ALLIANCE HEALTHCARE NEDERLAND B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 130 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met 

plaveiselcelcarcinoom van het hoofdhalsgebied in 

combinatie met bestralingstherapie bij een lokaal 

gevorderde ziekte. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 131 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met 

plaveiselcelcarcinoom van het hoofdhalsgebied in 

combinatie met op platina gebaseerde chemotherapie 
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bij een recidiverende en/of gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: SCC, hoofd-hals, recidief of m, combi met 

carboplatine, cisplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 132 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

als monotherapie bij patiënten bij wie behandeling op 

basis van oxaliplatine en irinotecan heeft gefaald en 

die irinotecan niet verdragen. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, >=2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 133 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

als eerstelijnsbehandeling in combinatie met FOLFOX. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, 1e lijn, combi met FOLFOX 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 134 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

in combinatie met chemotherapie op basis van 

irinotecan. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, combi met irinotecan 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1194 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij patienten met longcarcinoom resistentie op 1e 

generatie EGFR-TKI in combinatie met afatinib bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, therapieresistent, combi met afatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1195 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gecombineerd met afatinib bij longcarcinoom met 

exon 20 inserties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, exon 20 inserties, combi met afatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1554 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom KRAS wild type met epidermale 

groeifactor receptor (EGFR)-expressie, na falen van 
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irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, 2de lijn, combi met 

irinotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1585 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan voor de behandeling 

van patiënten met metastatische colorectale kanker 

met epidermale groeifactor receptor (EGFR)-

expressie, na falen van cytotoxische therapie met 

irinotecan. 

Verkorte indicatie: CRC, EGFR+, >= 2e lijn, combi met irinotecan 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1586 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die KRAS-gemuteerd (wild-type) is, 

zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, >= 1e lijn, combi met 

irinotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ERBITUX INFVLST 5MG/ML FLACON 100ML 

 

Zindex nummer: 16410246 

ATC Code: L01XC06 

Werkzame stof: CETUXIMAB 

Registratienummer: EU/1/04/281/005 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 130 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met 

plaveiselcelcarcinoom van het hoofdhalsgebied in 

combinatie met bestralingstherapie bij een lokaal 

gevorderde ziekte. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 131 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met 

plaveiselcelcarcinoom van het hoofdhalsgebied in 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 953 van 4271 

combinatie met op platina gebaseerde chemotherapie 

bij een recidiverende en/of gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: SCC, hoofd-hals, recidief of m, combi met 

carboplatine, cisplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 132 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

als monotherapie bij patiënten bij wie behandeling op 

basis van oxaliplatine en irinotecan heeft gefaald en 

die irinotecan niet verdragen. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, >=2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 133 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

als eerstelijnsbehandeling in combinatie met FOLFOX. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, 1e lijn, combi met FOLFOX 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 134 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

in combinatie met chemotherapie op basis van 

irinotecan. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, combi met irinotecan 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1194 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij patienten met longcarcinoom resistentie op 1e 

generatie EGFR-TKI in combinatie met afatinib bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, therapieresistent, combi met afatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1195 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gecombineerd met afatinib bij longcarcinoom met 

exon 20 inserties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, exon 20 inserties, combi met afatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1554 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom KRAS wild type met epidermale 
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groeifactor receptor (EGFR)-expressie, na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, 2de lijn, combi met 

irinotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1585 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan voor de behandeling 

van patiënten met metastatische colorectale kanker 

met epidermale groeifactor receptor (EGFR)-

expressie, na falen van cytotoxische therapie met 

irinotecan. 

Verkorte indicatie: CRC, EGFR+, >= 2e lijn, combi met irinotecan 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1586 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die KRAS-gemuteerd (wild-type) is, 

zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, >= 1e lijn, combi met 

irinotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ERBITUX INFVLST 5MG/ML FLACON 100ML 

 

Zindex nummer: 16570065 

ATC Code: L01XC06 

Werkzame stof: CETUXIMAB 

Registratienummer: EU/1/04/281/005 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 130 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met 

plaveiselcelcarcinoom van het hoofdhalsgebied in 

combinatie met bestralingstherapie bij een lokaal 

gevorderde ziekte. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 131 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met 
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plaveiselcelcarcinoom van het hoofdhalsgebied in 

combinatie met op platina gebaseerde chemotherapie 

bij een recidiverende en/of gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: SCC, hoofd-hals, recidief of m, combi met 

carboplatine, cisplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 132 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

als monotherapie bij patiënten bij wie behandeling op 

basis van oxaliplatine en irinotecan heeft gefaald en 

die irinotecan niet verdragen. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, >=2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 133 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

als eerstelijnsbehandeling in combinatie met FOLFOX. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, 1e lijn, combi met FOLFOX 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 134 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

in combinatie met chemotherapie op basis van 

irinotecan. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, combi met irinotecan 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1194 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij patienten met longcarcinoom resistentie op 1e 

generatie EGFR-TKI in combinatie met afatinib bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, therapieresistent, combi met afatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1195 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gecombineerd met afatinib bij longcarcinoom met 

exon 20 inserties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, exon 20 inserties, combi met afatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1554 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 
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carcinoom KRAS wild type met epidermale 

groeifactor receptor (EGFR)-expressie, na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, 2de lijn, combi met 

irinotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1585 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan voor de behandeling 

van patiënten met metastatische colorectale kanker 

met epidermale groeifactor receptor (EGFR)-

expressie, na falen van cytotoxische therapie met 

irinotecan. 

Verkorte indicatie: CRC, EGFR+, >= 2e lijn, combi met irinotecan 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1586 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die KRAS-gemuteerd (wild-type) is, 

zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, >= 1e lijn, combi met 

irinotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ERELZI INJVLST 50MG/ML WWSP 0,5ML 

 

Zindex nummer: 16410602 

ATC Code: L04AB01 

Werkzame stof: ETANERCEPT 

Registratienummer: EU/1/17/1195/003 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 228 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 
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van volwassenen met matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis (RA), waarbij de respons op 

‘disease-modifying antirheumatic drugs’, waaronder 

methotrexaat (tenzij gecontra-indiceerd), 

ontoereikend is gebleken. Kan als monotherapie 

verstrekt worden wanneer er sprake is van een 

intolerantie ten opzichte van methotrexaat of 

wanneer verdere behandeling met methotrexaat als 

ongepast wordt ervaren. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 230 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige, actieve en progressieve 

reumatoïde artritis bij volwassenen die niet eerder 

behandeld zijn met methotrexaat. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 231 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van polyartritis (reumafactor positief of 

negatief) en uitgebreide oligoartritis bij kinderen en 

adolescenten vanaf 2 jaar die een ontoereikende 

respons hebben gehad op methotrexaat of die 

methotrexaat niet verdroegen. 

Verkorte indicatie: JIA, na MTX (Kind en Adolescent 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 232 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van actieve en progressieve artritis 

psoriatica bij volwassenen bij wie de respons op 

eerdere ‘disease modifying antirheumatic drug’-

therapie onvoldoende is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 236 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis 

bij volwassenen met onvoldoende respons op, of een 

intolerantie of een contra-indicatie voor andere 

systemische therapie waaronder ciclosporine, 

methotrexaat of psoralenen en ultraviolet-A licht 

(PUVA). 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 238 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van chronische ernstige plaque psoriasis 

bij kinderen en adolescenten vanaf 6 jaar met 

onvoldoende controle door, of intolerantie voor 

andere systemische therapieën of fototherapieën. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Kind en Adolescent 
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6-20 jaar) (therapieresistent of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 239 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van enthesitis-gerelateerde artritis bij 

adolescenten vanaf 12 jaar die een ontoereikende 

respons hebben gehad op conventionele therapie of 

die conventionele therapie niet verdroegen. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind en Adolescent 12-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 240 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van artritis psoriatica bij adolescenten 

vanaf 12 jaar die een ontoereikende respons hebben 

gehad op methotrexaat of die methotrexaat niet 

verdroegen. 

Verkorte indicatie: JIA-PsA, na MTX (Kind en Adolescent 12-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 242 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassenen met ernstige niet-

radiografische axiale spondyloartritis met objectieve 

verschijnselen van ontsteking zoals aangegeven door 

een verhoogd C-reactief proteïne (CRP) en/of met 

magnetische kernspinresonantie (MRI), die een 

ontoereikende respons hebben gehad op nietsteroïde 

anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s). 

Verkorte indicatie: SpA-nr (MRI of CRP afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 633 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Actieve juveniele idiopatische artritis met een 

oligoarticulair beloop, bij onvoldoende respons op 

een of meerdere disease modifying antirheumatic 

drugs. 

Verkorte indicatie: JIA-oligo, na DMARD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 751 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele actieve spondylitis ankylopoeitica 

(= JIA enthesitis) waarbij er sprake is van 

onvoldoende respons op tenminste twee 

prostaglandinesynthetaseremmers in maximale 

doseringen en andere conventionele behandeling. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 755 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Polyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 772 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Granulomatosis met polyangiitis (GPA) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 830 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Plaque psoriasis bij kinderen < 6 jaar 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 913 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente Takayasu bij kinderen, voor te 

schrijven door de Kinderreumatoloog. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 929 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Crohn bij volwassen patienten met 

onvoldoende respons op de optimale inzet van thans 

beschikbare middelen. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) 
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Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1035 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Granulomateuze ziekte en autoimmuun 

cytopenien bij common variabele immuundeficiëntie 

(CVID) e.d.. 

Verkorte indicatie: Granulomateuze ziekte of auto-immuun cytopenie bij 

CVID (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1093 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele artritis psoriatica bij kinderen < 12 jaar bij 

wie de respons op eerdere disease modifying 

antirheumatic drugtherapie onvoldoende is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Kind 0-12 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1094 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Enthesitis-gerelateerde artritis bij kinderen < 12 jaar 

(juveniele spondylitis ankylopoeitica). 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind 0-12 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1095 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder 

Hyperimmunoglobuline D syndroom (HIDS) en Tumor 

necrosis factor receptor geassocieerd periodiek 

syndroom (TRAPS) bij kinderen > 2 jaar. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1216 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente vasculitiden bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Vaculitis (Volw.) 
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Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1276 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Juveniele sarcoïdose (therapieresistent) (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1306 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente polymyositis. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ERELZI INJVLST 50MG/ML WWSP 1ML 

 

Zindex nummer: 16410629 

ATC Code: L04AB01 

Werkzame stof: ETANERCEPT 

Registratienummer: EU/1/17/1195/007 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 228 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassenen met matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis (RA), waarbij de respons op 

‘disease-modifying antirheumatic drugs’, waaronder 

methotrexaat (tenzij gecontra-indiceerd), 

ontoereikend is gebleken. Kan als monotherapie 

verstrekt worden wanneer er sprake is van een 

intolerantie ten opzichte van methotrexaat of 

wanneer verdere behandeling met methotrexaat als 

ongepast wordt ervaren. 
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Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 230 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige, actieve en progressieve 

reumatoïde artritis bij volwassenen die niet eerder 

behandeld zijn met methotrexaat. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 231 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van polyartritis (reumafactor positief of 

negatief) en uitgebreide oligoartritis bij kinderen en 

adolescenten vanaf 2 jaar die een ontoereikende 

respons hebben gehad op methotrexaat of die 

methotrexaat niet verdroegen. 

Verkorte indicatie: JIA, na MTX (Kind en Adolescent 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 232 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van actieve en progressieve artritis 

psoriatica bij volwassenen bij wie de respons op 

eerdere ‘disease modifying antirheumatic drug’-

therapie onvoldoende is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 236 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis 

bij volwassenen met onvoldoende respons op, of een 

intolerantie of een contra-indicatie voor andere 

systemische therapie waaronder ciclosporine, 

methotrexaat of psoralenen en ultraviolet-A licht 

(PUVA). 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 238 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van chronische ernstige plaque psoriasis 

bij kinderen en adolescenten vanaf 6 jaar met 

onvoldoende controle door, of intolerantie voor 

andere systemische therapieën of fototherapieën. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Kind en Adolescent 

6-20 jaar) (therapieresistent of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 239 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van enthesitis-gerelateerde artritis bij 

adolescenten vanaf 12 jaar die een ontoereikende 

respons hebben gehad op conventionele therapie of 

die conventionele therapie niet verdroegen. 
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Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind en Adolescent 12-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 240 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van artritis psoriatica bij adolescenten 

vanaf 12 jaar die een ontoereikende respons hebben 

gehad op methotrexaat of die methotrexaat niet 

verdroegen. 

Verkorte indicatie: JIA-PsA, na MTX (Kind en Adolescent 12-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 242 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassenen met ernstige niet-

radiografische axiale spondyloartritis met objectieve 

verschijnselen van ontsteking zoals aangegeven door 

een verhoogd C-reactief proteïne (CRP) en/of met 

magnetische kernspinresonantie (MRI), die een 

ontoereikende respons hebben gehad op nietsteroïde 

anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s). 

Verkorte indicatie: SpA-nr (MRI of CRP afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 633 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Actieve juveniele idiopatische artritis met een 

oligoarticulair beloop, bij onvoldoende respons op 

een of meerdere disease modifying antirheumatic 

drugs. 

Verkorte indicatie: JIA-oligo, na DMARD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 751 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele actieve spondylitis ankylopoeitica 

(= JIA enthesitis) waarbij er sprake is van 

onvoldoende respons op tenminste twee 

prostaglandinesynthetaseremmers in maximale 

doseringen en andere conventionele behandeling. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 755 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Polyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 772 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Granulomatosis met polyangiitis (GPA) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 830 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Plaque psoriasis bij kinderen < 6 jaar 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 913 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente Takayasu bij kinderen, voor te 

schrijven door de Kinderreumatoloog. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 929 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Crohn bij volwassen patienten met 

onvoldoende respons op de optimale inzet van thans 

beschikbare middelen. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 
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met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1035 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Granulomateuze ziekte en autoimmuun 

cytopenien bij common variabele immuundeficiëntie 

(CVID) e.d.. 

Verkorte indicatie: Granulomateuze ziekte of auto-immuun cytopenie bij 

CVID (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1093 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele artritis psoriatica bij kinderen < 12 jaar bij 

wie de respons op eerdere disease modifying 

antirheumatic drugtherapie onvoldoende is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Kind 0-12 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1094 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Enthesitis-gerelateerde artritis bij kinderen < 12 jaar 

(juveniele spondylitis ankylopoeitica). 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind 0-12 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1095 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder 

Hyperimmunoglobuline D syndroom (HIDS) en Tumor 

necrosis factor receptor geassocieerd periodiek 

syndroom (TRAPS) bij kinderen > 2 jaar. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1216 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente vasculitiden bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Vaculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 
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Indicatienummer: 1276 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Juveniele sarcoïdose (therapieresistent) (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1306 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente polymyositis. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ERELZI SENSOREADY INJVLST 50MG/ML PEN 1ML 

 

Zindex nummer: 16410610 

ATC Code: L04AB01 

Werkzame stof: ETANERCEPT 

Registratienummer: EU/1/17/1195/011 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 228 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassenen met matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis (RA), waarbij de respons op 

‘disease-modifying antirheumatic drugs’, waaronder 

methotrexaat (tenzij gecontra-indiceerd), 

ontoereikend is gebleken. Kan als monotherapie 

verstrekt worden wanneer er sprake is van een 

intolerantie ten opzichte van methotrexaat of 

wanneer verdere behandeling met methotrexaat als 

ongepast wordt ervaren. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 230 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige, actieve en progressieve 

reumatoïde artritis bij volwassenen die niet eerder 

behandeld zijn met methotrexaat. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD (Volw.) 
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Indicatienummer: 231 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van polyartritis (reumafactor positief of 

negatief) en uitgebreide oligoartritis bij kinderen en 

adolescenten vanaf 2 jaar die een ontoereikende 

respons hebben gehad op methotrexaat of die 

methotrexaat niet verdroegen. 

Verkorte indicatie: JIA, na MTX (Kind en Adolescent 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 232 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van actieve en progressieve artritis 

psoriatica bij volwassenen bij wie de respons op 

eerdere ‘disease modifying antirheumatic drug’-

therapie onvoldoende is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 236 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis 

bij volwassenen met onvoldoende respons op, of een 

intolerantie of een contra-indicatie voor andere 

systemische therapie waaronder ciclosporine, 

methotrexaat of psoralenen en ultraviolet-A licht 

(PUVA). 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 238 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van chronische ernstige plaque psoriasis 

bij kinderen en adolescenten vanaf 6 jaar met 

onvoldoende controle door, of intolerantie voor 

andere systemische therapieën of fototherapieën. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Kind en Adolescent 

6-20 jaar) (therapieresistent of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 239 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van enthesitis-gerelateerde artritis bij 

adolescenten vanaf 12 jaar die een ontoereikende 

respons hebben gehad op conventionele therapie of 

die conventionele therapie niet verdroegen. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind en Adolescent 12-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 240 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van artritis psoriatica bij adolescenten 

vanaf 12 jaar die een ontoereikende respons hebben 

gehad op methotrexaat of die methotrexaat niet 

verdroegen. 
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Verkorte indicatie: JIA-PsA, na MTX (Kind en Adolescent 12-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 242 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassenen met ernstige niet-

radiografische axiale spondyloartritis met objectieve 

verschijnselen van ontsteking zoals aangegeven door 

een verhoogd C-reactief proteïne (CRP) en/of met 

magnetische kernspinresonantie (MRI), die een 

ontoereikende respons hebben gehad op nietsteroïde 

anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s). 

Verkorte indicatie: SpA-nr (MRI of CRP afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 633 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Actieve juveniele idiopatische artritis met een 

oligoarticulair beloop, bij onvoldoende respons op 

een of meerdere disease modifying antirheumatic 

drugs. 

Verkorte indicatie: JIA-oligo, na DMARD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 751 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele actieve spondylitis ankylopoeitica 

(= JIA enthesitis) waarbij er sprake is van 

onvoldoende respons op tenminste twee 

prostaglandinesynthetaseremmers in maximale 

doseringen en andere conventionele behandeling. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 755 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Polyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 772 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Granulomatosis met polyangiitis (GPA) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: GPA (Volw.) 
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Indicatienummer: 830 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Plaque psoriasis bij kinderen < 6 jaar 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 913 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente Takayasu bij kinderen, voor te 

schrijven door de Kinderreumatoloog. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 929 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Crohn bij volwassen patienten met 

onvoldoende respons op de optimale inzet van thans 

beschikbare middelen. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 970 van 4271 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1035 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Granulomateuze ziekte en autoimmuun 

cytopenien bij common variabele immuundeficiëntie 

(CVID) e.d.. 

Verkorte indicatie: Granulomateuze ziekte of auto-immuun cytopenie bij 

CVID (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1093 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele artritis psoriatica bij kinderen < 12 jaar bij 

wie de respons op eerdere disease modifying 

antirheumatic drugtherapie onvoldoende is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Kind 0-12 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1094 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Enthesitis-gerelateerde artritis bij kinderen < 12 jaar 

(juveniele spondylitis ankylopoeitica). 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind 0-12 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1095 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder 

Hyperimmunoglobuline D syndroom (HIDS) en Tumor 

necrosis factor receptor geassocieerd periodiek 

syndroom (TRAPS) bij kinderen > 2 jaar. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1216 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente vasculitiden bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Vaculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1276 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Juveniele sarcoïdose (therapieresistent) (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1306 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Therapieresistente polymyositis. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ERIVEDGE CAPSULE 150MG 

 

Zindex nummer: 15936090 

ATC Code: L01XX43 

Werkzame stof: VISMODEGIB 

Registratienummer: EU/1/13/848/001 

Fabrikant: ROCHE NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 559 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen patiënten met symptomatisch 

gemetastaseerd basaalcelcarcinoom. 

Verkorte indicatie: BCC, m, symptomatisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 560 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen patiënten met lokaal uitgebreid 

basaalcelcarcinoom dat ongeschikt is voor chirurgie 

of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: BCC, LA, niet geschikt voor chirurgie of RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ERIVEDGE CAPSULE 150MG 

 

Zindex nummer: 16085620 

ATC Code: L01XX43 

Werkzame stof: VISMODEGIB 

Registratienummer: EU/1/13/848/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 559 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen patiënten met symptomatisch 

gemetastaseerd basaalcelcarcinoom. 

Verkorte indicatie: BCC, m, symptomatisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 560 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen patiënten met lokaal uitgebreid 

basaalcelcarcinoom dat ongeschikt is voor chirurgie 

of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: BCC, LA, niet geschikt voor chirurgie of RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ERLEADA TABLET FILMOMHULD 60MG 

 

Zindex nummer: 16749049 

ATC Code: L02BB05 

Werkzame stof: APALUTAMIDE 

Registratienummer: EU/1/18/1342/001 

Fabrikant: JANSSEN-CILAG BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 2643 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen mannen met 

niet-gemetastaseerd hoogrisico-CRPC 

(castratieresistent prostaatcarcinoom). 

Verkorte indicatie: CRPC, hoog risico (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ERWINASE INJECTIEPOEDER FLACON 10.000IE 

 

Zindex nummer: 15563456 

ATC Code: L01XX02 

Werkzame stof: ASPARAGINASE 

Registratienummer: 16986 

Fabrikant: JAZZ PHARMACEUTICALS NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1358 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als onderdeel van antineoplastische 

combinatietherapie voor acute lymfatische leukemie 

(ALL) bij pediatrische patiënten vanaf de geboorte tot 

de leeftijd van 18 jaar en volwassen patiënten. 

Verkorte indicatie: ALL, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 152 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: in combinatie met andere chemotherapeutica voor de 
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behandeling van patiënten, hoofdzakelijk kinderen, 

met acute lymfoblastische leukemie die 

overgevoeligheid (klinische allergie of stille 

inactivatie) hebben ontwikkeld voor E. coli 

asparaginase of gepegyleerde asparaginase 

verkregen uit E.coli. 

Verkorte indicatie: ALL, met overgevoeligheid voor E. Coli asparaginase 

of gepegyleerd asparaginase, combi 

 

 

Indicatienummer: 826 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Lymfoblastair lymfoom. 

Verkorte indicatie: Lymfoblastair lymfoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1361 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lymfoblastair lymfoom en NK-T cel lymfoom bij 

kinderen en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Lymfoblastair lymfoom en NK-T cel lymfoom (Volw. 

en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ESTRACYT CAPSULE 140MG 

 

Zindex nummer: 15224120 

ATC Code: L01XX11 

Werkzame stof: ESTRAMUSTINE 

Registratienummer: 7375 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 227 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van het gemetastaseerde 

prostaatcarcinoom, vooral in gevallen die ofwel 

ongevoelig zijn gebleken voor oestrogeentherapie, 

ofwel waarbij zich na verloop van tijd een secundaire 

resistentie ontwikkelde. 

Verkorte indicatie: PC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ETOPOSIDE ACCORD INFVLST CONC 20MG/ML FL  5ML 
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Zindex nummer: 16056493 

ATC Code: L01CB01 

Werkzame stof: ETOPOSIDE 

Registratienummer: 113482 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1537 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

eerstelijns, recidiverend of refractair testiscarcinoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC, recidief of therapieresistent, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1538 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

kleincellig longcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SCLC, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1539 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

Hodgkin-lymfoom bij volwassenen en pediatrische 

patiënten. 

Verkorte indicatie: HL, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1540 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van non-

Hodgkin-lymfoom bij volwassenen en pediatrische 

patiënten. 

Verkorte indicatie: NHL, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1541 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als eerstelijns- en tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

hoogrisico gestationele trofoblastische neoplasie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Gestationele trofoblastische neoplasie, hoog risico, 1e 

of 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1542 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van niet-
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epitheliaal ovariumcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, niet-epitheliaal, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1543 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor het behandelen van platinaresistent/refractair 

epitheliaal ovariumcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, platinum-resistent of therapieresistent 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1544 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van acute 

myeloïde leukemie (AML) bij volwassenen en 

pediatrische patiënten. 

Verkorte indicatie: AML, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1580 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

recidiverend of refractair testiscarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC, recidief of therapieresistent, combi 

 

 

Indicatienummer: 1582 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor de tweedelijnsbehandeling 

van Hodgkin-lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HL, 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1583 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

recidiverend of refractair non-Hodgkin-lymfoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent NHL, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1584 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

recidiverende of refractaire acute myeloïde leukemie 

(AML) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent AML, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 244 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: De behandeling van acute myeoloblastenleukemie 

(AML M4) en monoblastenleukemie (AML M5) 

wanneer inductietherapie heeft gefaald. (in 

combinatie met andere oncolytica). 

Verkorte indicatie: AML, M4 of M5, na falen inductie, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 246 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van kleincellig bronchuscarcinoom (in 

combinatie met andere oncolytica). 

Verkorte indicatie: SCLC, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 247 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van resistent non-seminomateus 

testiscarcinoom (in combinatie met andere 

oncolytica). 

Verkorte indicatie: NSGCT, resistent, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 144 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreid (of gemetastaseerd) niet-

kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, mono of combi 

 

 

Indicatienummer: 157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute lymfatische leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 706 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd ovariumcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (volw.) 

 

 

Indicatienummer: 776 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: HLH (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 800 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kiemceltumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 845 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (IV): hematologische maligniteiten. 

Verkorte indicatie: Hematologische maligniteiten (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 991 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Thymoom in combinatie. 

Verkorte indicatie: Thymoon, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1022 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: neuroblastomen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1098 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Persisterende trofoblast of choriocarcinoom. 

Verkorte indicatie: Trofoblast of Choriocarcinoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1099 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Medulloblastomen volwassenen. 

Verkorte indicatie: Medulloblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1217 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dysgerminoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dysgerminoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1218 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kleincellig cervixcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SC CervixC (Volw.) 
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Indicatienummer: 1219 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kleincellig neuroendocrien cervixcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: SC NET CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1220 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kleincellig oesofaguscarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SC OesofagusC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1221 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van hooggradige neuro-

endocriene tumor bij volwassenen in combinatie met 

platinumbevattende therapie. 

Verkorte indicatie: NET, hooggradig, combi met cisplatine, oxaliplatine of 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1222 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: ICM andere chemotherapeutica met of 

zonder TBI als voorbereiding op SCT. 

Verkorte indicatie: HSCT, combi voorbereidende behandeling (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1223 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofagocytose syndromen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HFS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1246 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: solide tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1463 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met paclitaxel en een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met paclitaxel en 

cisplatine, carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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ETOPOSIDE ACCORD INFVLST CONC 20MG/ML FL 12,5ML 

 

Zindex nummer: 16056507 

ATC Code: L01CB01 

Werkzame stof: ETOPOSIDE 

Registratienummer: 113482 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1537 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

eerstelijns, recidiverend of refractair testiscarcinoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC, recidief of therapieresistent, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1538 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

kleincellig longcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SCLC, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1539 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

Hodgkin-lymfoom bij volwassenen en pediatrische 

patiënten. 

Verkorte indicatie: HL, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1540 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van non-

Hodgkin-lymfoom bij volwassenen en pediatrische 

patiënten. 

Verkorte indicatie: NHL, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1541 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als eerstelijns- en tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

hoogrisico gestationele trofoblastische neoplasie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Gestationele trofoblastische neoplasie, hoog risico, 1e 

of 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1542 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van niet-

epitheliaal ovariumcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, niet-epitheliaal, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1543 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor het behandelen van platinaresistent/refractair 

epitheliaal ovariumcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, platinum-resistent of therapieresistent 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1544 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van acute 

myeloïde leukemie (AML) bij volwassenen en 

pediatrische patiënten. 

Verkorte indicatie: AML, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1580 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

recidiverend of refractair testiscarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC, recidief of therapieresistent, combi 

 

 

Indicatienummer: 1582 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor de tweedelijnsbehandeling 

van Hodgkin-lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HL, 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1583 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

recidiverend of refractair non-Hodgkin-lymfoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent NHL, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1584 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

recidiverende of refractaire acute myeloïde leukemie 

(AML) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent AML, combi (Volw.) 
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Indicatienummer: 244 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van acute myeoloblastenleukemie 

(AML M4) en monoblastenleukemie (AML M5) 

wanneer inductietherapie heeft gefaald. (in 

combinatie met andere oncolytica). 

Verkorte indicatie: AML, M4 of M5, na falen inductie, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 246 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van kleincellig bronchuscarcinoom (in 

combinatie met andere oncolytica). 

Verkorte indicatie: SCLC, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 247 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van resistent non-seminomateus 

testiscarcinoom (in combinatie met andere 

oncolytica). 

Verkorte indicatie: NSGCT, resistent, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 144 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreid (of gemetastaseerd) niet-

kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, mono of combi 

 

 

Indicatienummer: 157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute lymfatische leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 706 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd ovariumcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (volw.) 

 

 

Indicatienummer: 776 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: HLH (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 800 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kiemceltumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GCT (Volw.) 
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Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 845 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (IV): hematologische maligniteiten. 

Verkorte indicatie: Hematologische maligniteiten (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 991 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Thymoom in combinatie. 

Verkorte indicatie: Thymoon, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1022 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: neuroblastomen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1098 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Persisterende trofoblast of choriocarcinoom. 

Verkorte indicatie: Trofoblast of Choriocarcinoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1099 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Medulloblastomen volwassenen. 

Verkorte indicatie: Medulloblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1217 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dysgerminoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dysgerminoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1218 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kleincellig cervixcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SC CervixC (Volw.) 
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Indicatienummer: 1219 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kleincellig neuroendocrien cervixcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: SC NET CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1220 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kleincellig oesofaguscarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SC OesofagusC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1221 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van hooggradige neuro-

endocriene tumor bij volwassenen in combinatie met 

platinumbevattende therapie. 

Verkorte indicatie: NET, hooggradig, combi met cisplatine, oxaliplatine of 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1222 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: ICM andere chemotherapeutica met of 

zonder TBI als voorbereiding op SCT. 

Verkorte indicatie: HSCT, combi voorbereidende behandeling (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1223 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofagocytose syndromen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HFS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1246 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: solide tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1463 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met paclitaxel en een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met paclitaxel en 

cisplatine, carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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ETOPOSIDE SANDOZ INFVLST C 20MG/ML FL  5ML 

 

Zindex nummer: 15412148 

ATC Code: L01CB01 

Werkzame stof: ETOPOSIDE 

Registratienummer: 30530 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 244 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van acute myeoloblastenleukemie 

(AML M4) en monoblastenleukemie (AML M5) 

wanneer inductietherapie heeft gefaald. (in 

combinatie met andere oncolytica). 

Verkorte indicatie: AML, M4 of M5, na falen inductie, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 246 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van kleincellig bronchuscarcinoom (in 

combinatie met andere oncolytica). 

Verkorte indicatie: SCLC, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 247 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van resistent non-seminomateus 

testiscarcinoom (in combinatie met andere 

oncolytica). 

Verkorte indicatie: NSGCT, resistent, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1580 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

recidiverend of refractair testiscarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC, recidief of therapieresistent, combi 

 

 

Indicatienummer: 1582 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor de tweedelijnsbehandeling 

van Hodgkin-lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HL, 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1583 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

recidiverend of refractair non-Hodgkin-lymfoom bij 

volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent NHL, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1584 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

recidiverende of refractaire acute myeloïde leukemie 

(AML) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent AML, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1537 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

eerstelijns, recidiverend of refractair testiscarcinoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC, recidief of therapieresistent, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1538 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

kleincellig longcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SCLC, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1539 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

Hodgkin-lymfoom bij volwassenen en pediatrische 

patiënten. 

Verkorte indicatie: HL, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1540 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van non-

Hodgkin-lymfoom bij volwassenen en pediatrische 

patiënten. 

Verkorte indicatie: NHL, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1541 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als eerstelijns- en tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

hoogrisico gestationele trofoblastische neoplasie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Gestationele trofoblastische neoplasie, hoog risico, 1e 

of 2de lijn, combi (Volw.) 
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Indicatienummer: 1542 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van niet-

epitheliaal ovariumcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, niet-epitheliaal, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1543 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor het behandelen van platinaresistent/refractair 

epitheliaal ovariumcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, platinum-resistent of therapieresistent 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1544 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van acute 

myeloïde leukemie (AML) bij volwassenen en 

pediatrische patiënten. 

Verkorte indicatie: AML, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 144 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreid (of gemetastaseerd) niet-

kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, mono of combi 

 

 

Indicatienummer: 157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute lymfatische leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 706 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd ovariumcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (volw.) 

 

 

Indicatienummer: 776 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: HLH (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 800 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kiemceltumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GCT (Volw.) 
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Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 845 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (IV): hematologische maligniteiten. 

Verkorte indicatie: Hematologische maligniteiten (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 991 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Thymoom in combinatie. 

Verkorte indicatie: Thymoon, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1022 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: neuroblastomen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1098 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Persisterende trofoblast of choriocarcinoom. 

Verkorte indicatie: Trofoblast of Choriocarcinoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1099 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Medulloblastomen volwassenen. 

Verkorte indicatie: Medulloblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1217 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dysgerminoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dysgerminoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1218 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Kleincellig cervixcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SC CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1219 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kleincellig neuroendocrien cervixcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: SC NET CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1220 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kleincellig oesofaguscarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SC OesofagusC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1221 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van hooggradige neuro-

endocriene tumor bij volwassenen in combinatie met 

platinumbevattende therapie. 

Verkorte indicatie: NET, hooggradig, combi met cisplatine, oxaliplatine of 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1222 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: ICM andere chemotherapeutica met of 

zonder TBI als voorbereiding op SCT. 

Verkorte indicatie: HSCT, combi voorbereidende behandeling (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1223 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofagocytose syndromen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HFS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1246 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: solide tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1463 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met paclitaxel en een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met paclitaxel en 

cisplatine, carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 
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Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ETOPOSIDE SANDOZ INFVLST C 20MG/ML FL 10ML 

 

Zindex nummer: 15412156 

ATC Code: L01CB01 

Werkzame stof: ETOPOSIDE 

Registratienummer: 30530 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 244 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van acute myeoloblastenleukemie 

(AML M4) en monoblastenleukemie (AML M5) 

wanneer inductietherapie heeft gefaald. (in 

combinatie met andere oncolytica). 

Verkorte indicatie: AML, M4 of M5, na falen inductie, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 246 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van kleincellig bronchuscarcinoom (in 

combinatie met andere oncolytica). 

Verkorte indicatie: SCLC, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 247 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van resistent non-seminomateus 

testiscarcinoom (in combinatie met andere 

oncolytica). 

Verkorte indicatie: NSGCT, resistent, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1580 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

recidiverend of refractair testiscarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC, recidief of therapieresistent, combi 

 

 

Indicatienummer: 1582 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor de tweedelijnsbehandeling 

van Hodgkin-lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HL, 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1583 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 
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recidiverend of refractair non-Hodgkin-lymfoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent NHL, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1584 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

recidiverende of refractaire acute myeloïde leukemie 

(AML) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent AML, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1537 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

eerstelijns, recidiverend of refractair testiscarcinoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC, recidief of therapieresistent, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1538 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

kleincellig longcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SCLC, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1539 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

Hodgkin-lymfoom bij volwassenen en pediatrische 

patiënten. 

Verkorte indicatie: HL, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1540 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van non-

Hodgkin-lymfoom bij volwassenen en pediatrische 

patiënten. 

Verkorte indicatie: NHL, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1541 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als eerstelijns- en tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

hoogrisico gestationele trofoblastische neoplasie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Gestationele trofoblastische neoplasie, hoog risico, 1e 
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of 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1542 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van niet-

epitheliaal ovariumcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, niet-epitheliaal, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1543 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor het behandelen van platinaresistent/refractair 

epitheliaal ovariumcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, platinum-resistent of therapieresistent 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1544 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van acute 

myeloïde leukemie (AML) bij volwassenen en 

pediatrische patiënten. 

Verkorte indicatie: AML, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 144 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreid (of gemetastaseerd) niet-

kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, mono of combi 

 

 

Indicatienummer: 157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute lymfatische leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 706 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd ovariumcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (volw.) 

 

 

Indicatienummer: 776 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: HLH (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 800 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Kiemceltumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 845 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (IV): hematologische maligniteiten. 

Verkorte indicatie: Hematologische maligniteiten (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 991 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Thymoom in combinatie. 

Verkorte indicatie: Thymoon, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1022 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: neuroblastomen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1098 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Persisterende trofoblast of choriocarcinoom. 

Verkorte indicatie: Trofoblast of Choriocarcinoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1099 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Medulloblastomen volwassenen. 

Verkorte indicatie: Medulloblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1217 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dysgerminoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dysgerminoom (Volw.) 
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Indicatienummer: 1218 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kleincellig cervixcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SC CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1219 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kleincellig neuroendocrien cervixcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: SC NET CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1220 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kleincellig oesofaguscarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SC OesofagusC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1221 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van hooggradige neuro-

endocriene tumor bij volwassenen in combinatie met 

platinumbevattende therapie. 

Verkorte indicatie: NET, hooggradig, combi met cisplatine, oxaliplatine of 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1222 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: ICM andere chemotherapeutica met of 

zonder TBI als voorbereiding op SCT. 

Verkorte indicatie: HSCT, combi voorbereidende behandeling (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1223 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofagocytose syndromen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HFS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1246 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: solide tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1463 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met paclitaxel en een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met paclitaxel en 

cisplatine, carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 
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Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ETOPOSIDE SANDOZ INFVLST C 20MG/ML FL 20ML ONKOSAF 

 

Zindex nummer: 15412164 

ATC Code: L01CB01 

Werkzame stof: ETOPOSIDE 

Registratienummer: 30530 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 244 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van acute myeoloblastenleukemie 

(AML M4) en monoblastenleukemie (AML M5) 

wanneer inductietherapie heeft gefaald. (in 

combinatie met andere oncolytica). 

Verkorte indicatie: AML, M4 of M5, na falen inductie, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 246 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van kleincellig bronchuscarcinoom (in 

combinatie met andere oncolytica). 

Verkorte indicatie: SCLC, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 247 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van resistent non-seminomateus 

testiscarcinoom (in combinatie met andere 

oncolytica). 

Verkorte indicatie: NSGCT, resistent, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1580 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

recidiverend of refractair testiscarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC, recidief of therapieresistent, combi 

 

 

Indicatienummer: 1582 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor de tweedelijnsbehandeling 

van Hodgkin-lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HL, 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1583 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

recidiverend of refractair non-Hodgkin-lymfoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent NHL, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1584 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

recidiverende of refractaire acute myeloïde leukemie 

(AML) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent AML, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1537 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

eerstelijns, recidiverend of refractair testiscarcinoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC, recidief of therapieresistent, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1538 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

kleincellig longcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SCLC, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1539 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

Hodgkin-lymfoom bij volwassenen en pediatrische 

patiënten. 

Verkorte indicatie: HL, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1540 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van non-

Hodgkin-lymfoom bij volwassenen en pediatrische 

patiënten. 

Verkorte indicatie: NHL, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1541 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als eerstelijns- en tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

hoogrisico gestationele trofoblastische neoplasie bij 
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volwassenen. 

Verkorte indicatie: Gestationele trofoblastische neoplasie, hoog risico, 1e 

of 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1542 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van niet-

epitheliaal ovariumcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, niet-epitheliaal, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1543 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor het behandelen van platinaresistent/refractair 

epitheliaal ovariumcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, platinum-resistent of therapieresistent 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1544 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van acute 

myeloïde leukemie (AML) bij volwassenen en 

pediatrische patiënten. 

Verkorte indicatie: AML, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 144 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreid (of gemetastaseerd) niet-

kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, mono of combi 

 

 

Indicatienummer: 157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute lymfatische leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 706 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd ovariumcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (volw.) 

 

 

Indicatienummer: 776 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: HLH (Volw.) 
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Indicatienummer: 800 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kiemceltumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 845 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (IV): hematologische maligniteiten. 

Verkorte indicatie: Hematologische maligniteiten (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 991 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Thymoom in combinatie. 

Verkorte indicatie: Thymoon, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1022 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: neuroblastomen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1098 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Persisterende trofoblast of choriocarcinoom. 

Verkorte indicatie: Trofoblast of Choriocarcinoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1099 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Medulloblastomen volwassenen. 

Verkorte indicatie: Medulloblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1217 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dysgerminoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dysgerminoom (Volw.) 
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Indicatienummer: 1218 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kleincellig cervixcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SC CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1219 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kleincellig neuroendocrien cervixcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: SC NET CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1220 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kleincellig oesofaguscarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SC OesofagusC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1221 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van hooggradige neuro-

endocriene tumor bij volwassenen in combinatie met 

platinumbevattende therapie. 

Verkorte indicatie: NET, hooggradig, combi met cisplatine, oxaliplatine of 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1222 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: ICM andere chemotherapeutica met of 

zonder TBI als voorbereiding op SCT. 

Verkorte indicatie: HSCT, combi voorbereidende behandeling (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1223 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofagocytose syndromen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HFS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1246 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: solide tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1463 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met paclitaxel en een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met paclitaxel en 

cisplatine, carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

EVOLTRA INFVLST CONC 1MG/ML FLACON 20ML 

 

Zindex nummer: 16242319 

ATC Code: L01BB06 

Werkzame stof: CLOFARABINE 

Registratienummer: EU/1/06/334/005 

Fabrikant: GENZYME EUROPE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 147 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van acute lymfoblastische leukemie 

(ALL) bij pediatrische patiënten met een recidief of 

die refractair zijn na minimaal al met twee eerdere 

regimes te zijn behandeld en waarbij van geen van 

de andere behandelopties mag worden verwacht dat 

deze in een blijvende reactie resulteert. De veiligheid 

en werkzaamheid is beoordeeld in onderzoek bij 

patiënten die bij de initiële diagnose = < 21 jaar oud 

waren. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent ALL, >= 3e lijn 

(Jongvolwassene en Kind 0-21 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 802 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende/refractaire acute myeloïde 

leukemie (AML). 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent AML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1077 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Conditionering voor stamceltransplantatie (SCT) bij 

Acute myeloide leukemie (AML) en Acute lymfatische 

leukemie (ALL) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: HSCT bij AML of ALL, voorbereidende behandeling 

(Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1202 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Langerhans Cel histocytose bij volwassenen en 

kinderen. 

Verkorte indicatie: LCH (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1295 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling bij volwassenen met acute lymfatische 
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leukemie. 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

EYLEA INJECTIEVLOEISTOF 40MG/ML FLACON 0,1ML 

 

Zindex nummer: 15854981 

ATC Code: S01LA05 

Werkzame stof: AFLIBERCEPT 

Registratienummer: EU/1/12/797/002 

Fabrikant: BAYER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 22 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

neovasculaire (natte) leeftijdsgebonden 

maculadegeneratie (LMD). 

Verkorte indicatie: nLMD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 24 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

visusverslechtering als gevolg van diabetisch macula-

oedeem (DME). 

Verkorte indicatie: DME (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 26 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

visusverslechtering als gevolg van myope choroïdale 

neovascularisatie (myope CNV). 

Verkorte indicatie: CNV bij myopie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 461 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

visusverslechtering als gevolg van macula-oedeem 

secundair aan retinale veneuze occlusie (retinale 

veneuze takocclusie (BRVO= Branch Retinal Venous 

Occlusion) of retinale veneuze stamocclusie (CRVO = 

Centrale Retinale Veneuze Occlusie)). 

Verkorte indicatie: Macula-oedeem door BRVO of CRVO (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1325 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van intra-oculaire neovascularisatie bij 
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volwassenen, niet zijnde een geregistreerde indicatie, 

en waarbij bevacizumab onvoldoende werkzaam is 

gebleken of niet toegepast kan worden. 

Verkorte indicatie: Intra-oculaire neovascularisatie, na bevacizumab, off 

label (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1326 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van macula-oedeem bij volwassenen niet 

zijnde een geregistreerde indicatie, en waarbij 

bevacizumab onvoldoende werkzaam is gebleken of 

niet toegepast kan worden. 

Verkorte indicatie: Macula-oedeem, off label (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

EYLEA INJECTIEVLOEISTOF 40MG/ML FLACON 0,1ML 

 

Zindex nummer: 16175476 

ATC Code: S01LA05 

Werkzame stof: AFLIBERCEPT 

Registratienummer: EU/1/12/797/002 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 22 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

neovasculaire (natte) leeftijdsgebonden 

maculadegeneratie (LMD). 

Verkorte indicatie: nLMD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 24 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

visusverslechtering als gevolg van diabetisch macula-

oedeem (DME). 

Verkorte indicatie: DME (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 26 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

visusverslechtering als gevolg van myope choroïdale 

neovascularisatie (myope CNV). 

Verkorte indicatie: CNV bij myopie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 461 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

visusverslechtering als gevolg van macula-oedeem 

secundair aan retinale veneuze occlusie (retinale 

veneuze takocclusie (BRVO= Branch Retinal Venous 

Occlusion) of retinale veneuze stamocclusie (CRVO = 

Centrale Retinale Veneuze Occlusie)). 

Verkorte indicatie: Macula-oedeem door BRVO of CRVO (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1325 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van intra-oculaire neovascularisatie bij 

volwassenen, niet zijnde een geregistreerde indicatie, 

en waarbij bevacizumab onvoldoende werkzaam is 

gebleken of niet toegepast kan worden. 

Verkorte indicatie: Intra-oculaire neovascularisatie, na bevacizumab, off 

label (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1326 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van macula-oedeem bij volwassenen niet 

zijnde een geregistreerde indicatie, en waarbij 

bevacizumab onvoldoende werkzaam is gebleken of 

niet toegepast kan worden. 

Verkorte indicatie: Macula-oedeem, off label (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

EYLEA INJECTIEVLOEISTOF 40MG/ML FLACON 0,1ML 

 

Zindex nummer: 16248910 

ATC Code: S01LA05 

Werkzame stof: AFLIBERCEPT 

Registratienummer: EU/1/12/797/002 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 22 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

neovasculaire (natte) leeftijdsgebonden 

maculadegeneratie (LMD). 

Verkorte indicatie: nLMD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 24 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

visusverslechtering als gevolg van diabetisch macula-

oedeem (DME). 

Verkorte indicatie: DME (Volw.) 
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Indicatienummer: 26 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

visusverslechtering als gevolg van myope choroïdale 

neovascularisatie (myope CNV). 

Verkorte indicatie: CNV bij myopie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 461 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

visusverslechtering als gevolg van macula-oedeem 

secundair aan retinale veneuze occlusie (retinale 

veneuze takocclusie (BRVO= Branch Retinal Venous 

Occlusion) of retinale veneuze stamocclusie (CRVO = 

Centrale Retinale Veneuze Occlusie)). 

Verkorte indicatie: Macula-oedeem door BRVO of CRVO (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1325 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van intra-oculaire neovascularisatie bij 

volwassenen, niet zijnde een geregistreerde indicatie, 

en waarbij bevacizumab onvoldoende werkzaam is 

gebleken of niet toegepast kan worden. 

Verkorte indicatie: Intra-oculaire neovascularisatie, na bevacizumab, off 

label (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1326 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van macula-oedeem bij volwassenen niet 

zijnde een geregistreerde indicatie, en waarbij 

bevacizumab onvoldoende werkzaam is gebleken of 

niet toegepast kan worden. 

Verkorte indicatie: Macula-oedeem, off label (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

EYLEA INJECTIEVLOEISTOF 40MG/ML FLACON 0,1ML 

 

Zindex nummer: 16297113 

ATC Code: S01LA05 

Werkzame stof: AFLIBERCEPT 

Registratienummer: EU/1/12/797/002 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 22 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

neovasculaire (natte) leeftijdsgebonden 

maculadegeneratie (LMD). 

Verkorte indicatie: nLMD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 24 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

visusverslechtering als gevolg van diabetisch macula-

oedeem (DME). 

Verkorte indicatie: DME (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 26 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

visusverslechtering als gevolg van myope choroïdale 

neovascularisatie (myope CNV). 

Verkorte indicatie: CNV bij myopie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 461 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

visusverslechtering als gevolg van macula-oedeem 

secundair aan retinale veneuze occlusie (retinale 

veneuze takocclusie (BRVO= Branch Retinal Venous 

Occlusion) of retinale veneuze stamocclusie (CRVO = 

Centrale Retinale Veneuze Occlusie)). 

Verkorte indicatie: Macula-oedeem door BRVO of CRVO (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1325 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van intra-oculaire neovascularisatie bij 

volwassenen, niet zijnde een geregistreerde indicatie, 

en waarbij bevacizumab onvoldoende werkzaam is 

gebleken of niet toegepast kan worden. 

Verkorte indicatie: Intra-oculaire neovascularisatie, na bevacizumab, off 

label (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1326 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van macula-oedeem bij volwassenen niet 

zijnde een geregistreerde indicatie, en waarbij 

bevacizumab onvoldoende werkzaam is gebleken of 

niet toegepast kan worden. 

Verkorte indicatie: Macula-oedeem, off label (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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EYLEA INJECTIEVLOEISTOF 40MG/ML FLACON 0,1ML 

 

Zindex nummer: 16298233 

ATC Code: S01LA05 

Werkzame stof: AFLIBERCEPT 

Registratienummer: EU/1/12/797/002 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 22 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

neovasculaire (natte) leeftijdsgebonden 

maculadegeneratie (LMD). 

Verkorte indicatie: nLMD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 24 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

visusverslechtering als gevolg van diabetisch macula-

oedeem (DME). 

Verkorte indicatie: DME (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 26 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

visusverslechtering als gevolg van myope choroïdale 

neovascularisatie (myope CNV). 

Verkorte indicatie: CNV bij myopie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 461 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

visusverslechtering als gevolg van macula-oedeem 

secundair aan retinale veneuze occlusie (retinale 

veneuze takocclusie (BRVO= Branch Retinal Venous 

Occlusion) of retinale veneuze stamocclusie (CRVO = 

Centrale Retinale Veneuze Occlusie)). 

Verkorte indicatie: Macula-oedeem door BRVO of CRVO (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1325 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van intra-oculaire neovascularisatie bij 

volwassenen, niet zijnde een geregistreerde indicatie, 

en waarbij bevacizumab onvoldoende werkzaam is 

gebleken of niet toegepast kan worden. 

Verkorte indicatie: Intra-oculaire neovascularisatie, na bevacizumab, off 

label (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1326 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van macula-oedeem bij volwassenen niet 

zijnde een geregistreerde indicatie, en waarbij 
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bevacizumab onvoldoende werkzaam is gebleken of 

niet toegepast kan worden. 

Verkorte indicatie: Macula-oedeem, off label (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

EYLEA INJECTIEVLOEISTOF 40MG/ML FLACON 0,1ML 

 

Zindex nummer: 16379586 

ATC Code: S01LA05 

Werkzame stof: AFLIBERCEPT 

Registratienummer: EU/1/12/797/002 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 22 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

neovasculaire (natte) leeftijdsgebonden 

maculadegeneratie (LMD). 

Verkorte indicatie: nLMD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 24 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

visusverslechtering als gevolg van diabetisch macula-

oedeem (DME). 

Verkorte indicatie: DME (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 26 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

visusverslechtering als gevolg van myope choroïdale 

neovascularisatie (myope CNV). 

Verkorte indicatie: CNV bij myopie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 461 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

visusverslechtering als gevolg van macula-oedeem 

secundair aan retinale veneuze occlusie (retinale 

veneuze takocclusie (BRVO= Branch Retinal Venous 

Occlusion) of retinale veneuze stamocclusie (CRVO = 

Centrale Retinale Veneuze Occlusie)). 

Verkorte indicatie: Macula-oedeem door BRVO of CRVO (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1325 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Bij vormen van intra-oculaire neovascularisatie bij 

volwassenen, niet zijnde een geregistreerde indicatie, 

en waarbij bevacizumab onvoldoende werkzaam is 

gebleken of niet toegepast kan worden. 

Verkorte indicatie: Intra-oculaire neovascularisatie, na bevacizumab, off 

label (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1326 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van macula-oedeem bij volwassenen niet 

zijnde een geregistreerde indicatie, en waarbij 

bevacizumab onvoldoende werkzaam is gebleken of 

niet toegepast kan worden. 

Verkorte indicatie: Macula-oedeem, off label (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

EYLEA INJECTIEVLOEISTOF 40MG/ML FLACON 0,1ML 

 

Zindex nummer: 16775171 

ATC Code: S01LA05 

Werkzame stof: AFLIBERCEPT 

Registratienummer: EU/1/12/797/002 

Fabrikant: BMODESTO B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 22 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

neovasculaire (natte) leeftijdsgebonden 

maculadegeneratie (LMD). 

Verkorte indicatie: nLMD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 24 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

visusverslechtering als gevolg van diabetisch macula-

oedeem (DME). 

Verkorte indicatie: DME (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 26 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

visusverslechtering als gevolg van myope choroïdale 

neovascularisatie (myope CNV). 

Verkorte indicatie: CNV bij myopie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 461 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

visusverslechtering als gevolg van macula-oedeem 

secundair aan retinale veneuze occlusie (retinale 

veneuze takocclusie (BRVO= Branch Retinal Venous 

Occlusion) of retinale veneuze stamocclusie (CRVO = 

Centrale Retinale Veneuze Occlusie)). 

Verkorte indicatie: Macula-oedeem door BRVO of CRVO (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1325 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van intra-oculaire neovascularisatie bij 

volwassenen, niet zijnde een geregistreerde indicatie, 

en waarbij bevacizumab onvoldoende werkzaam is 

gebleken of niet toegepast kan worden. 

Verkorte indicatie: Intra-oculaire neovascularisatie, na bevacizumab, off 

label (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1326 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van macula-oedeem bij volwassenen niet 

zijnde een geregistreerde indicatie, en waarbij 

bevacizumab onvoldoende werkzaam is gebleken of 

niet toegepast kan worden. 

Verkorte indicatie: Macula-oedeem, off label (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

FABRAZYME INFUSIEPOEDER FLACON  5MG 

 

Zindex nummer: 14889110 

ATC Code: A16AB04 

Werkzame stof: AGALSIDASE BETA 

Registratienummer: EU/1/01/188/004 

Fabrikant: GENZYME EUROPE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 29 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Langdurige enzym-substitutietherapie bij patiënten 

met een bevestigde diagnose van de ziekte van Fabry 

(a-galactosidase A deficiëntie) voor gebruik bij 

volwassenen, kinderen en adolescenten vanaf 8 jaar. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Fabry (Volw. en Kind 8-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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FABRAZYME INFUSIEPOEDER FLACON 35MG 

 

Zindex nummer: 14695898 

ATC Code: A16AB04 

Werkzame stof: AGALSIDASE BETA 

Registratienummer: EU/1/01/188/001 

Fabrikant: GENZYME EUROPE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 29 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Langdurige enzym-substitutietherapie bij patiënten 

met een bevestigde diagnose van de ziekte van Fabry 

(a-galactosidase A deficiëntie) voor gebruik bij 

volwassenen, kinderen en adolescenten vanaf 8 jaar. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Fabry (Volw. en Kind 8-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

FARYDAK CAPSULE 10MG 

 

Zindex nummer: 16194543 

ATC Code: L01XX42 

Werkzame stof: PANOBINOSTAT 

Registratienummer: EU/1/15/1023/001 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 430 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met bortezomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met recidief 

en/of refractair multipel myeloom (ziekte van Kahler) 

die minimaal twee eerdere behandellijnen hebben 

gekregen, waaronder bortezomib en een 

immuunmodulerend middel. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MM, >= 3e lijn, combi 

met bortezomib en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

FARYDAK CAPSULE 15MG 

 

Zindex nummer: 16194551 

ATC Code: L01XX42 
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Werkzame stof: PANOBINOSTAT 

Registratienummer: EU/1/15/1023/004 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 430 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met bortezomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met recidief 

en/of refractair multipel myeloom (ziekte van Kahler) 

die minimaal twee eerdere behandellijnen hebben 

gekregen, waaronder bortezomib en een 

immuunmodulerend middel. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MM, >= 3e lijn, combi 

met bortezomib en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

FARYDAK CAPSULE 20MG 

 

Zindex nummer: 16194578 

ATC Code: L01XX42 

Werkzame stof: PANOBINOSTAT 

Registratienummer: EU/1/15/1023/007 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 430 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met bortezomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met recidief 

en/of refractair multipel myeloom (ziekte van Kahler) 

die minimaal twee eerdere behandellijnen hebben 

gekregen, waaronder bortezomib en een 

immuunmodulerend middel. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MM, >= 3e lijn, combi 

met bortezomib en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

FASENRA INJVLST 30MG/ML WWSP 1ML 

 

Zindex nummer: 16596587 

ATC Code: R03DX10 

Werkzame stof: BENRALIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/17/1252/001 

Fabrikant: ASTRAZENECA BV 
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Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1574 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als aanvullende onderhoudsbehandeling bij 

volwassen patiënten met ernstig eosinofiel astma die 

onvoldoende onder controle is ondanks hoog 

gedoseerde inhalatiecorticosteroïden en 

langwerkende β-agonisten. 

Verkorte indicatie: Ernstig eosinofiel astma, aanvullende behandeling 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

FEIBA INJPDR FLACON  500IE + SOLV 10ML+TOEB 

 

Zindex nummer: 16580125 

ATC Code: B02BD03 

Werkzame stof: FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSACTIVITEIT (F.E.I.B.A.) 

Registratienummer: 17120 

Fabrikant: SHIRE NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 589 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van bloedingen en profylaxe bij 

chirurgische ingrepen bij hemofilie A-patiënten met 

antistoffen tegen factor VIII > 10 Bethesda-

eenheden (BE) en bij hemofilie A-patiënten met 

verworven antistoffen tegen factor VIII met een titer 

< 10 BE. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A met remmers, behandeling en profylaxe 

bij chirurgische ingrepen (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 590 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van hemofilie A-patiënten met lichte tot 

matige bloedingen met een te verwachten hoge 

anamnestische respons op factor VIII, ongeacht de 

titer van de antistof. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, licht tot matige bloedingen (Volw. en 

Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 591 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met factor VIII-concentraat voor 

langdurige therapie, om doorbraakbloeding tijdens 

inductie van immuuntolerantie te voorkomen. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, profylaxe tijdens inductie van 

immuuntolerantie (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 592 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige of levensbedreigende 

bloedingen bij patiënten zonder aangeboren hemofilie 

met verworven antistoffen tegen factor VIII, XI en 

XII. 

Verkorte indicatie: Verworven antistoffen tegen factor VIII, XI en XII, 

behandeling van bloedingen (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 593 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De preventie van bloedingen bij hemofilie A-

patiënten met inhibitors en een hoge anamnestische 

respons en met frequente bloedingen, bij wie 

immuuntolerantie inductie niet succesvol is geweest, 

of niet overwogen wordt. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A met inhibitors, profylaxe 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

FEIBA INJPDR FLACON 1000IE + SOLV 20ML+TOEB 
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Zindex nummer: 16137973 

ATC Code: B02BD03 

Werkzame stof: FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSACTIVITEIT (F.E.I.B.A.) 

Registratienummer: 17120 

Fabrikant: SHIRE NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 589 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van bloedingen en profylaxe bij 

chirurgische ingrepen bij hemofilie A-patiënten met 

antistoffen tegen factor VIII > 10 Bethesda-

eenheden (BE) en bij hemofilie A-patiënten met 

verworven antistoffen tegen factor VIII met een titer 

< 10 BE. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A met remmers, behandeling en profylaxe 

bij chirurgische ingrepen (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 590 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van hemofilie A-patiënten met lichte tot 

matige bloedingen met een te verwachten hoge 

anamnestische respons op factor VIII, ongeacht de 

titer van de antistof. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, licht tot matige bloedingen (Volw. en 

Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 591 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met factor VIII-concentraat voor 

langdurige therapie, om doorbraakbloeding tijdens 

inductie van immuuntolerantie te voorkomen. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, profylaxe tijdens inductie van 

immuuntolerantie (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 592 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige of levensbedreigende 

bloedingen bij patiënten zonder aangeboren hemofilie 

met verworven antistoffen tegen factor VIII, XI en 

XII. 

Verkorte indicatie: Verworven antistoffen tegen factor VIII, XI en XII, 

behandeling van bloedingen (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 593 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De preventie van bloedingen bij hemofilie A-

patiënten met inhibitors en een hoge anamnestische 

respons en met frequente bloedingen, bij wie 

immuuntolerantie inductie niet succesvol is geweest, 

of niet overwogen wordt. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A met inhibitors, profylaxe 
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Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

FLEBOGAMMA DIF INFVLST 50MG/ML FLACON 100ML 

 

Zindex nummer: 15488756 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: EU/1/07/404/003 

Fabrikant: LAMEPRO BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 
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optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 
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Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 
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Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 
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Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 
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Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 
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Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 
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Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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FLEBOGAMMA DIF INFVLST 50MG/ML FLACON 200ML 

 

Zindex nummer: 15488764 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: EU/1/07/404/004 

Fabrikant: LAMEPRO BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 
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Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 
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Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 
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bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 
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adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 
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Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1034 van 4271 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 
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Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

FLEBOGAMMA DIF INFVLST 50MG/ML FLACON 400ML 

 

Zindex nummer: 15488772 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: EU/1/07/404/005 

Fabrikant: LAMEPRO BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 
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Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 
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(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 
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adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 
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Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 
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Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1043 van 4271 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-
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ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

FLIXABI INFPDR FLACON 100MG 
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Zindex nummer: 16265750 

ATC Code: L04AB02 

Werkzame stof: INFLIXIMAB 

Registratienummer: EU/1/16/1106/001 

Fabrikant: BIOGEN NETHERLANDS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 320 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige, actieve 

ziekte van Crohn bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum; of bij patiënten die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 321 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve ziekte van Crohn met 

fistelvorming bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een conventionele therapie (zoals 

antibiotica, drainage en immunosuppressieve 

therapie). 

Verkorte indicatie: Crohn, met fistelvorming (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 322 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige, actieve ziekte van 

Crohn bij kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die 

nog niet reageerden op conventionele therapieën 

waaronder behandeling met een corticosteroïd, een 

immunomodulator en primaire voedingstherapie; of 

bij pediatrische patiënten die een dergelijke 

behandeling niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 323 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 
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klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

actieve ziekte wanneer de respons op disease-

modifying antirheumatica (DMARDs), inclusief 

methotrexaat, onvoldoende was. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 325 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve en progressieve artritis psoriatica bij 

volwassen patiënten wanneer de respons op 

voorafgaande therapie met DMARDs onvoldoende 

was. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, combi MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 326 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige plaque 

psoriasis bij volwassen patiënten die niet reageerden 

op een andere systemische therapie met inbegrip van 

ciclosporine, methotrexaat of psoralen-ultraviolet A 

(PUVA), of bij wie een dergelijke therapie gecontra-

indiceerd is, of die een dergelijke therapie niet 

verdragen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 327 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige actieve colitis 

ulcerosa bij volwassen patiënten die niet voldoende 

reageerden op een conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 328 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstig actieve colitis ulcerosa bij 

kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die niet 

voldoende reageerden op conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 965 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

ernstige, actieve en progressieve ziekte die niet 

eerder behandeld werden met methotrexaat of 

andere DMARDs. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 966 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van actieve en 

progressieve artritis psoriatica bij volwassen 

patiënten wanneer de respons op voorafgaande 

therapie met DMARDs onvoldoende was en die 

intolerantie vertonen voor methotrexaat of bij wie 

methotrexaat gecontra-indiceerd is. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 18 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 632 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acneiforme dermatosen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acneiforme dermatosen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 634 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Actieve juveniele idiopatische artritis met 

polyarticulair beloop met onvoldoende respons op 1 

of meerdere disease modifying antirheumatic drugs. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 734 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Conventionele therapie refractaire extra-intestinale 

verschijnselen van inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: IBD, extra-intestinaal (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 748 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eosinofiele fasciitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Eosinofiele fasciitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 751 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele actieve spondylitis ankylopoeitica 

(= JIA enthesitis) waarbij er sprake is van 

onvoldoende respons op tenminste twee 

prostaglandinesynthetaseremmers in maximale 

doseringen en andere conventionele behandeling. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 843 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Crohn bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 898 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapsing polychondritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polychondritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 
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Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 908 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische juveniele idiopathische arthritis met 

polyarticulair beloop. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch poly  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 912 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente sarcoidose met onacceptabele 

steroid behoefte en/of bedriegende 

orgaanmanifestaties (o.a. neurosarcoidose) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 914 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente vasculitiden als takayasu, 

polyarteritis nodosa en kawasaki bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1035 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Granulomateuze ziekte en autoimmuun 

cytopenien bij common variabele immuundeficiëntie 

(CVID) e.d.. 

Verkorte indicatie: Granulomateuze ziekte of auto-immuun cytopenie bij 
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CVID (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1150 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Colitis ulcerosa bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1151 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1152 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Sarcoïdose gerelateerde) uveïtis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1153 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: JIA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1154 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder 

Blau syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1234 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis ernstige plaque < 18jr. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1235 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis pustulosa bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type pustulosa (Volw.) 
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Indicatienummer: 1236 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij therapie resistente toxiciteit van immuuntherapie 

met checkpoint remmers (zoals ipilimumab en 

nivolumab), zoals bijvoorbeeld colitis en pneumonitis 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Toxiciteit checkpointremmer (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1284 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Acne  ́bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente Acné (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1285 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Chronisch Recidiverende 

Multifocale Osteomyelitis (CRMO) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: CRMO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1286 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Hyperostose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Hyperostose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1287 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Pustulose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Pustulose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1288 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Ostitis (SAPHO) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: SAPHO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

FLIXABI INFPDR FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 16760050 

ATC Code: L04AB02 

Werkzame stof: INFLIXIMAB 

Registratienummer: EU/1/16/1106/001 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 320 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige, actieve 

ziekte van Crohn bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum; of bij patiënten die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 321 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve ziekte van Crohn met 

fistelvorming bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een conventionele therapie (zoals 

antibiotica, drainage en immunosuppressieve 

therapie). 

Verkorte indicatie: Crohn, met fistelvorming (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 322 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige, actieve ziekte van 

Crohn bij kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die 

nog niet reageerden op conventionele therapieën 

waaronder behandeling met een corticosteroïd, een 

immunomodulator en primaire voedingstherapie; of 

bij pediatrische patiënten die een dergelijke 

behandeling niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 323 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

actieve ziekte wanneer de respons op disease-

modifying antirheumatica (DMARDs), inclusief 

methotrexaat, onvoldoende was. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 
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Indicatienummer: 325 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve en progressieve artritis psoriatica bij 

volwassen patiënten wanneer de respons op 

voorafgaande therapie met DMARDs onvoldoende 

was. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, combi MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 326 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige plaque 

psoriasis bij volwassen patiënten die niet reageerden 

op een andere systemische therapie met inbegrip van 

ciclosporine, methotrexaat of psoralen-ultraviolet A 

(PUVA), of bij wie een dergelijke therapie gecontra-

indiceerd is, of die een dergelijke therapie niet 

verdragen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 327 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige actieve colitis 

ulcerosa bij volwassen patiënten die niet voldoende 

reageerden op een conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 328 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstig actieve colitis ulcerosa bij 

kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die niet 

voldoende reageerden op conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 965 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

ernstige, actieve en progressieve ziekte die niet 

eerder behandeld werden met methotrexaat of 
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andere DMARDs. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 966 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van actieve en 

progressieve artritis psoriatica bij volwassen 

patiënten wanneer de respons op voorafgaande 

therapie met DMARDs onvoldoende was en die 

intolerantie vertonen voor methotrexaat of bij wie 

methotrexaat gecontra-indiceerd is. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 18 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 632 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acneiforme dermatosen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acneiforme dermatosen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 634 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Actieve juveniele idiopatische artritis met 

polyarticulair beloop met onvoldoende respons op 1 

of meerdere disease modifying antirheumatic drugs. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 734 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Conventionele therapie refractaire extra-intestinale 

verschijnselen van inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IBD, extra-intestinaal (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 748 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eosinofiele fasciitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Eosinofiele fasciitis (Volw.) 
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Indicatienummer: 751 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele actieve spondylitis ankylopoeitica 

(= JIA enthesitis) waarbij er sprake is van 

onvoldoende respons op tenminste twee 

prostaglandinesynthetaseremmers in maximale 

doseringen en andere conventionele behandeling. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 843 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Crohn bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 898 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapsing polychondritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polychondritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 908 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische juveniele idiopathische arthritis met 

polyarticulair beloop. 
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Verkorte indicatie: JIA-systemisch poly  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 912 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente sarcoidose met onacceptabele 

steroid behoefte en/of bedriegende 

orgaanmanifestaties (o.a. neurosarcoidose) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 914 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente vasculitiden als takayasu, 

polyarteritis nodosa en kawasaki bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1035 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Granulomateuze ziekte en autoimmuun 

cytopenien bij common variabele immuundeficiëntie 

(CVID) e.d.. 

Verkorte indicatie: Granulomateuze ziekte of auto-immuun cytopenie bij 

CVID (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1150 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Colitis ulcerosa bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1151 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1152 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Sarcoïdose gerelateerde) uveïtis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1153 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: JIA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1154 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder 

Blau syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1234 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis ernstige plaque < 18jr. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1235 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis pustulosa bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type pustulosa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1236 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij therapie resistente toxiciteit van immuuntherapie 

met checkpoint remmers (zoals ipilimumab en 

nivolumab), zoals bijvoorbeeld colitis en pneumonitis 
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bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Toxiciteit checkpointremmer (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1284 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Acne  ́bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente Acné (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1285 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Chronisch Recidiverende 

Multifocale Osteomyelitis (CRMO) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: CRMO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1286 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Hyperostose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Hyperostose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1287 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Pustulose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Pustulose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1288 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Ostitis (SAPHO) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: SAPHO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

FLUDARA TABLET OMHULD 10MG 

 

Zindex nummer: 15501094 

ATC Code: L01BB05 

Werkzame stof: FLUDARABINE 

Registratienummer: 26919 

Fabrikant: SANOFI-AVENTIS NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 253 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van B-cel chronische lymfatische 

leukemie (CLL) bij patiënten met voldoende 

beenmergreserves. Een eerstelijnsbehandeling met 

fludarabine mag slechts worden begonnen bij 
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patiënten bij wie de ziekte zich al in een gevorderd 

stadium bevindt: Rai-stadium III/IV (Binet-stadium 

C), of Rai-stadia I/II (Binet-stadia A/B) waarbij de 

patiënt ziektegerelateerde symptomen heeft, of bij 

bewijs van progressie van de aandoening. 

Verkorte indicatie: B-cel CLL, >= 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1551 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van B-cel chronische lymfatische 

leukemie (CLL) bij volwassen patiënten met 

voldoende beenmergreserves. Een 

eerstelijnsbehandeling met fludarabine mag slechts 

worden begonnen bij volwassen patiënten bij wie de 

ziekte zich al in een gevorderd stadium bevindt: Rai-

stadium III/IV (Binet-stadium C), of Rai-stadia I/II 

(Binet-stadia A/B) waarbij de patiënt 

ziektegerelateerde symptomen heeft, of bij bewijs 

van progressie van de aandoening. 

Verkorte indicatie: B-cel CLL. >= 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 744 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL). 

Verkorte indicatie: NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 806 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute Lymfatische Leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 807 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute myeloide leukemie (AML). 

Verkorte indicatie: AML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 994 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Daarnaast bij kinderen: CLL. 

Verkorte indicatie: CLL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 995 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Buiten de oncologie: auto-immunologische 

aandoeningen zoals, hemovagocytair syndroom. 

Verkorte indicatie: Auto-immuunziekte (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1101 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Conditionering allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 
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Verkorte indicatie: Allogene HSCT, voorbereidende behandeling (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1226 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voorbereidende behandeling voorafgaand aan 

allogene hematopoëtische stamceltransplantatie 

(HPCT) bij hematologische ziekten bij volwassenen 

en pediatrische patiënten (iv). 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT bij hematologische ziekte, 

voorbereidende behandeling (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1405 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief AML of myelodysplastisch syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief AML of MDS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

FLUDARA TABLET OMHULD 10MG 

 

Zindex nummer: 15501108 

ATC Code: L01BB05 

Werkzame stof: FLUDARABINE 

Registratienummer: 26919 

Fabrikant: SANOFI-AVENTIS NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 253 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van B-cel chronische lymfatische 

leukemie (CLL) bij patiënten met voldoende 

beenmergreserves. Een eerstelijnsbehandeling met 

fludarabine mag slechts worden begonnen bij 

patiënten bij wie de ziekte zich al in een gevorderd 

stadium bevindt: Rai-stadium III/IV (Binet-stadium 

C), of Rai-stadia I/II (Binet-stadia A/B) waarbij de 

patiënt ziektegerelateerde symptomen heeft, of bij 

bewijs van progressie van de aandoening. 

Verkorte indicatie: B-cel CLL, >= 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1551 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van B-cel chronische lymfatische 

leukemie (CLL) bij volwassen patiënten met 

voldoende beenmergreserves. Een 

eerstelijnsbehandeling met fludarabine mag slechts 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1062 van 4271 

worden begonnen bij volwassen patiënten bij wie de 

ziekte zich al in een gevorderd stadium bevindt: Rai-

stadium III/IV (Binet-stadium C), of Rai-stadia I/II 

(Binet-stadia A/B) waarbij de patiënt 

ziektegerelateerde symptomen heeft, of bij bewijs 

van progressie van de aandoening. 

Verkorte indicatie: B-cel CLL. >= 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 744 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL). 

Verkorte indicatie: NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 806 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute Lymfatische Leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 807 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute myeloide leukemie (AML). 

Verkorte indicatie: AML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 994 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Daarnaast bij kinderen: CLL. 

Verkorte indicatie: CLL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 995 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Buiten de oncologie: auto-immunologische 

aandoeningen zoals, hemovagocytair syndroom. 

Verkorte indicatie: Auto-immuunziekte (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1101 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Conditionering allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT, voorbereidende behandeling (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1226 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voorbereidende behandeling voorafgaand aan 

allogene hematopoëtische stamceltransplantatie 

(HPCT) bij hematologische ziekten bij volwassenen 

en pediatrische patiënten (iv). 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT bij hematologische ziekte, 

voorbereidende behandeling (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 1405 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief AML of myelodysplastisch syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief AML of MDS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

FLUDARA TABLET OMHULD 10MG 

 

Zindex nummer: 15713377 

ATC Code: L01BB05 

Werkzame stof: FLUDARABINE 

Registratienummer: 110395//26919 

Fabrikant: MEDCOR PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 253 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van B-cel chronische lymfatische 

leukemie (CLL) bij patiënten met voldoende 

beenmergreserves. Een eerstelijnsbehandeling met 

fludarabine mag slechts worden begonnen bij 

patiënten bij wie de ziekte zich al in een gevorderd 

stadium bevindt: Rai-stadium III/IV (Binet-stadium 

C), of Rai-stadia I/II (Binet-stadia A/B) waarbij de 

patiënt ziektegerelateerde symptomen heeft, of bij 

bewijs van progressie van de aandoening. 

Verkorte indicatie: B-cel CLL, >= 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1551 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van B-cel chronische lymfatische 

leukemie (CLL) bij volwassen patiënten met 

voldoende beenmergreserves. Een 

eerstelijnsbehandeling met fludarabine mag slechts 

worden begonnen bij volwassen patiënten bij wie de 

ziekte zich al in een gevorderd stadium bevindt: Rai-

stadium III/IV (Binet-stadium C), of Rai-stadia I/II 

(Binet-stadia A/B) waarbij de patiënt 

ziektegerelateerde symptomen heeft, of bij bewijs 

van progressie van de aandoening. 

Verkorte indicatie: B-cel CLL. >= 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 744 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL). 

Verkorte indicatie: NHL (Volw.) 
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Indicatienummer: 806 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute Lymfatische Leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 807 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute myeloide leukemie (AML). 

Verkorte indicatie: AML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 994 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Daarnaast bij kinderen: CLL. 

Verkorte indicatie: CLL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 995 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Buiten de oncologie: auto-immunologische 

aandoeningen zoals, hemovagocytair syndroom. 

Verkorte indicatie: Auto-immuunziekte (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1101 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Conditionering allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT, voorbereidende behandeling (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1226 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voorbereidende behandeling voorafgaand aan 

allogene hematopoëtische stamceltransplantatie 

(HPCT) bij hematologische ziekten bij volwassenen 

en pediatrische patiënten (iv). 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT bij hematologische ziekte, 

voorbereidende behandeling (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1405 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief AML of myelodysplastisch syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief AML of MDS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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FLUDARABINE ACCORD INJVLST CONC 25MG/ML FLACON 2ML 

 

Zindex nummer: 16190068 

ATC Code: L01BB05 

Werkzame stof: FLUDARABINE 

Registratienummer: 114133 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 253 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van B-cel chronische lymfatische 

leukemie (CLL) bij patiënten met voldoende 

beenmergreserves. Een eerstelijnsbehandeling met 

fludarabine mag slechts worden begonnen bij 

patiënten bij wie de ziekte zich al in een gevorderd 

stadium bevindt: Rai-stadium III/IV (Binet-stadium 

C), of Rai-stadia I/II (Binet-stadia A/B) waarbij de 

patiënt ziektegerelateerde symptomen heeft, of bij 

bewijs van progressie van de aandoening. 

Verkorte indicatie: B-cel CLL, >= 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1551 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van B-cel chronische lymfatische 

leukemie (CLL) bij volwassen patiënten met 

voldoende beenmergreserves. Een 

eerstelijnsbehandeling met fludarabine mag slechts 

worden begonnen bij volwassen patiënten bij wie de 

ziekte zich al in een gevorderd stadium bevindt: Rai-

stadium III/IV (Binet-stadium C), of Rai-stadia I/II 

(Binet-stadia A/B) waarbij de patiënt 

ziektegerelateerde symptomen heeft, of bij bewijs 

van progressie van de aandoening. 

Verkorte indicatie: B-cel CLL. >= 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 744 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL). 

Verkorte indicatie: NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 806 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute Lymfatische Leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 807 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute myeloide leukemie (AML). 

Verkorte indicatie: AML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 994 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Daarnaast bij kinderen: CLL. 

Verkorte indicatie: CLL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 995 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Buiten de oncologie: auto-immunologische 

aandoeningen zoals, hemovagocytair syndroom. 

Verkorte indicatie: Auto-immuunziekte (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1101 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Conditionering allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT, voorbereidende behandeling (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1226 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voorbereidende behandeling voorafgaand aan 

allogene hematopoëtische stamceltransplantatie 

(HPCT) bij hematologische ziekten bij volwassenen 

en pediatrische patiënten (iv). 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT bij hematologische ziekte, 

voorbereidende behandeling (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1405 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief AML of myelodysplastisch syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief AML of MDS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

FLUDARABINE AUROBINDO INJVLST CONC 25MG/ML FL 2ML 

 

Zindex nummer: 15951871 

ATC Code: L01BB05 

Werkzame stof: FLUDARABINE 

Registratienummer: 112183 

Fabrikant: AUROBINDO PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1551 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van B-cel chronische lymfatische 

leukemie (CLL) bij volwassen patiënten met 

voldoende beenmergreserves. Een 
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eerstelijnsbehandeling met fludarabine mag slechts 

worden begonnen bij volwassen patiënten bij wie de 

ziekte zich al in een gevorderd stadium bevindt: Rai-

stadium III/IV (Binet-stadium C), of Rai-stadia I/II 

(Binet-stadia A/B) waarbij de patiënt 

ziektegerelateerde symptomen heeft, of bij bewijs 

van progressie van de aandoening. 

Verkorte indicatie: B-cel CLL. >= 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 253 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van B-cel chronische lymfatische 

leukemie (CLL) bij patiënten met voldoende 

beenmergreserves. Een eerstelijnsbehandeling met 

fludarabine mag slechts worden begonnen bij 

patiënten bij wie de ziekte zich al in een gevorderd 

stadium bevindt: Rai-stadium III/IV (Binet-stadium 

C), of Rai-stadia I/II (Binet-stadia A/B) waarbij de 

patiënt ziektegerelateerde symptomen heeft, of bij 

bewijs van progressie van de aandoening. 

Verkorte indicatie: B-cel CLL, >= 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 744 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL). 

Verkorte indicatie: NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 806 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute Lymfatische Leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 807 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute myeloide leukemie (AML). 

Verkorte indicatie: AML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 994 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Daarnaast bij kinderen: CLL. 

Verkorte indicatie: CLL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 995 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Buiten de oncologie: auto-immunologische 

aandoeningen zoals, hemovagocytair syndroom. 

Verkorte indicatie: Auto-immuunziekte (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1101 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Conditionering allogene hematopoëtische 
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stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT, voorbereidende behandeling (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1226 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voorbereidende behandeling voorafgaand aan 

allogene hematopoëtische stamceltransplantatie 

(HPCT) bij hematologische ziekten bij volwassenen 

en pediatrische patiënten (iv). 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT bij hematologische ziekte, 

voorbereidende behandeling (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1405 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief AML of myelodysplastisch syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief AML of MDS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

FLUDARABINE PCH INJVLST CONC 25MG/ML FL 2ML 

 

Zindex nummer: 15299309 

ATC Code: L01BB05 

Werkzame stof: FLUDARABINE 

Registratienummer: 33255 

Fabrikant: PHARMACHEMIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1551 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van B-cel chronische lymfatische 

leukemie (CLL) bij volwassen patiënten met 

voldoende beenmergreserves. Een 

eerstelijnsbehandeling met fludarabine mag slechts 

worden begonnen bij volwassen patiënten bij wie de 

ziekte zich al in een gevorderd stadium bevindt: Rai-

stadium III/IV (Binet-stadium C), of Rai-stadia I/II 

(Binet-stadia A/B) waarbij de patiënt 

ziektegerelateerde symptomen heeft, of bij bewijs 

van progressie van de aandoening. 

Verkorte indicatie: B-cel CLL. >= 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 253 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van B-cel chronische lymfatische 

leukemie (CLL) bij patiënten met voldoende 
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beenmergreserves. Een eerstelijnsbehandeling met 

fludarabine mag slechts worden begonnen bij 

patiënten bij wie de ziekte zich al in een gevorderd 

stadium bevindt: Rai-stadium III/IV (Binet-stadium 

C), of Rai-stadia I/II (Binet-stadia A/B) waarbij de 

patiënt ziektegerelateerde symptomen heeft, of bij 

bewijs van progressie van de aandoening. 

Verkorte indicatie: B-cel CLL, >= 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 744 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL). 

Verkorte indicatie: NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 806 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute Lymfatische Leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 807 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute myeloide leukemie (AML). 

Verkorte indicatie: AML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 994 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Daarnaast bij kinderen: CLL. 

Verkorte indicatie: CLL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 995 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Buiten de oncologie: auto-immunologische 

aandoeningen zoals, hemovagocytair syndroom. 

Verkorte indicatie: Auto-immuunziekte (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1101 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Conditionering allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT, voorbereidende behandeling (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1226 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voorbereidende behandeling voorafgaand aan 

allogene hematopoëtische stamceltransplantatie 

(HPCT) bij hematologische ziekten bij volwassenen 

en pediatrische patiënten (iv). 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT bij hematologische ziekte, 

voorbereidende behandeling (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 1405 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief AML of myelodysplastisch syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief AML of MDS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

FLUDARABINE SANDOZ INJVLST CONC 25MG/ML FL 2ML 

 

Zindex nummer: 15611655 

ATC Code: L01BB05 

Werkzame stof: FLUDARABINE 

Registratienummer: 34839 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1551 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van B-cel chronische lymfatische 

leukemie (CLL) bij volwassen patiënten met 

voldoende beenmergreserves. Een 

eerstelijnsbehandeling met fludarabine mag slechts 

worden begonnen bij volwassen patiënten bij wie de 

ziekte zich al in een gevorderd stadium bevindt: Rai-

stadium III/IV (Binet-stadium C), of Rai-stadia I/II 

(Binet-stadia A/B) waarbij de patiënt 

ziektegerelateerde symptomen heeft, of bij bewijs 

van progressie van de aandoening. 

Verkorte indicatie: B-cel CLL. >= 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 253 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van B-cel chronische lymfatische 

leukemie (CLL) bij patiënten met voldoende 

beenmergreserves. Een eerstelijnsbehandeling met 

fludarabine mag slechts worden begonnen bij 

patiënten bij wie de ziekte zich al in een gevorderd 

stadium bevindt: Rai-stadium III/IV (Binet-stadium 

C), of Rai-stadia I/II (Binet-stadia A/B) waarbij de 

patiënt ziektegerelateerde symptomen heeft, of bij 

bewijs van progressie van de aandoening. 

Verkorte indicatie: B-cel CLL, >= 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 744 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL). 

Verkorte indicatie: NHL (Volw.) 
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Indicatienummer: 806 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute Lymfatische Leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 807 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute myeloide leukemie (AML). 

Verkorte indicatie: AML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 994 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Daarnaast bij kinderen: CLL. 

Verkorte indicatie: CLL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 995 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Buiten de oncologie: auto-immunologische 

aandoeningen zoals, hemovagocytair syndroom. 

Verkorte indicatie: Auto-immuunziekte (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1101 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Conditionering allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT, voorbereidende behandeling (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1226 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voorbereidende behandeling voorafgaand aan 

allogene hematopoëtische stamceltransplantatie 

(HPCT) bij hematologische ziekten bij volwassenen 

en pediatrische patiënten (iv). 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT bij hematologische ziekte, 

voorbereidende behandeling (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1405 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief AML of myelodysplastisch syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief AML of MDS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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FOSCAN INJVLST 1MG/ML FLACON 3ML 

 

Zindex nummer: 16333446 

ATC Code: L01XD05 

Werkzame stof: TEMOPORFINE 

Registratienummer: EU/1/01/197/004 

Fabrikant: BIOLITEC AG 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 494 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De palliatieve behandeling van patiënten met 

gevorderd plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-

halsgebied bij wie eerdere therapie niet is 

aangeslagen en die niet in aanmerking komen voor 

radiotherapie, chirurgie of systemische 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: SCC Hoofd-Hals, Adv, palliatief 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

FOSCAN INJVLST 1MG/ML FLACON 6ML 

 

Zindex nummer: 16333454 

ATC Code: L01XD05 

Werkzame stof: TEMOPORFINE 

Registratienummer: EU/1/01/197/005 

Fabrikant: BIOLITEC AG 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 494 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De palliatieve behandeling van patiënten met 

gevorderd plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-

halsgebied bij wie eerdere therapie niet is 

aangeslagen en die niet in aanmerking komen voor 

radiotherapie, chirurgie of systemische 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: SCC Hoofd-Hals, Adv, palliatief 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

FOSTIMON INJPDR FL  75IE + SOLV 1ML WWSP 

 

Zindex nummer: 15858693 

ATC Code: G03GA04 
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Werkzame stof: UROFOLLITROPINE 

Registratienummer: 110120 

Fabrikant: GOODLIFE FERTILITY 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 532 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van onvruchtbaarheid bij vrouwen dmv 

gecontroleerde ovariële hyperstimulatie om 

meervoudige follikelgroei te induceren bij 

kunstmatige voortplantingstechnieken (zoals in vitro 

fertilisatie/embryo transfer (IVF/ET), “gamete intra-

fallopian transfer” (GIFT) en intracytoplasmatische 

sperma injectie (ICSI)). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 531 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van onvruchtbaarheid bij vrouwen bij 

anovulatie (inclusief polycysteusch ovarium 

syndroom (PCOS)) bij vrouwen die niet hebben 

gereageerd op (eerdere) behandeling met 

clomifeencitraat. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 533 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van onvruchtbaarheid bij vrouwen dmv 

gecontroleerde ovariële hyperstimulatie om de groei 

van verschillende follikels te stimuleren in het kader 

van medische begeleiding van de voortplanting, zoals 

in vitro fertilisatie(IVF), gamete intra-fallopian 

transfert (GIFT) en zygote intra-fallopian transfert 

(ZIFT). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 1023 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Mannelijke infertiliteit op basis van hypogonadotroop 

hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 
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Verkorte indicatie: Overig 

 

 

FOSTIMON INJPDR FL 150IE + SOLV 1ML WWSP 

 

Zindex nummer: 15858707 

ATC Code: G03GA04 

Werkzame stof: UROFOLLITROPINE 

Registratienummer: 110121 

Fabrikant: GOODLIFE FERTILITY 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 532 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van onvruchtbaarheid bij vrouwen dmv 

gecontroleerde ovariële hyperstimulatie om 

meervoudige follikelgroei te induceren bij 

kunstmatige voortplantingstechnieken (zoals in vitro 

fertilisatie/embryo transfer (IVF/ET), “gamete intra-

fallopian transfer” (GIFT) en intracytoplasmatische 

sperma injectie (ICSI)). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 531 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van onvruchtbaarheid bij vrouwen bij 

anovulatie (inclusief polycysteusch ovarium 

syndroom (PCOS)) bij vrouwen die niet hebben 

gereageerd op (eerdere) behandeling met 

clomifeencitraat. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 533 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van onvruchtbaarheid bij vrouwen dmv 

gecontroleerde ovariële hyperstimulatie om de groei 

van verschillende follikels te stimuleren in het kader 

van medische begeleiding van de voortplanting, zoals 

in vitro fertilisatie(IVF), gamete intra-fallopian 

transfert (GIFT) en zygote intra-fallopian transfert 

(ZIFT). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 1023 

Soort Indicatie:  Off-label 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1075 van 4271 

Indicatie: Mannelijke infertiliteit op basis van hypogonadotroop 

hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

FOSTIMON INJPDR FL 225IE + SOLV 1ML WWSP 

 

Zindex nummer: 16015649 

ATC Code: G03GA04 

Werkzame stof: UROFOLLITROPINE 

Registratienummer: 111551 

Fabrikant: GOODLIFE FERTILITY 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 532 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van onvruchtbaarheid bij vrouwen dmv 

gecontroleerde ovariële hyperstimulatie om 

meervoudige follikelgroei te induceren bij 

kunstmatige voortplantingstechnieken (zoals in vitro 

fertilisatie/embryo transfer (IVF/ET), “gamete intra-

fallopian transfer” (GIFT) en intracytoplasmatische 

sperma injectie (ICSI)). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 531 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van onvruchtbaarheid bij vrouwen bij 

anovulatie (inclusief polycysteusch ovarium 

syndroom (PCOS)) bij vrouwen die niet hebben 

gereageerd op (eerdere) behandeling met 

clomifeencitraat. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 533 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van onvruchtbaarheid bij vrouwen dmv 

gecontroleerde ovariële hyperstimulatie om de groei 

van verschillende follikels te stimuleren in het kader 

van medische begeleiding van de voortplanting, zoals 

in vitro fertilisatie(IVF), gamete intra-fallopian 

transfert (GIFT) en zygote intra-fallopian transfert 

(ZIFT). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 
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Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 1023 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Mannelijke infertiliteit op basis van hypogonadotroop 

hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

FOSTIMON INJPDR FL 300IE + SOLV 1ML WWSP 

 

Zindex nummer: 16071301 

ATC Code: G03GA04 

Werkzame stof: UROFOLLITROPINE 

Registratienummer: 111552 

Fabrikant: GOODLIFE FERTILITY 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 532 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van onvruchtbaarheid bij vrouwen dmv 

gecontroleerde ovariële hyperstimulatie om 

meervoudige follikelgroei te induceren bij 

kunstmatige voortplantingstechnieken (zoals in vitro 

fertilisatie/embryo transfer (IVF/ET), “gamete intra-

fallopian transfer” (GIFT) en intracytoplasmatische 

sperma injectie (ICSI)). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 531 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van onvruchtbaarheid bij vrouwen bij 

anovulatie (inclusief polycysteusch ovarium 

syndroom (PCOS)) bij vrouwen die niet hebben 

gereageerd op (eerdere) behandeling met 

clomifeencitraat. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 533 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van onvruchtbaarheid bij vrouwen dmv 

gecontroleerde ovariële hyperstimulatie om de groei 

van verschillende follikels te stimuleren in het kader 
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van medische begeleiding van de voortplanting, zoals 

in vitro fertilisatie(IVF), gamete intra-fallopian 

transfert (GIFT) en zygote intra-fallopian transfert 

(ZIFT). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 1023 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Mannelijke infertiliteit op basis van hypogonadotroop 

hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

FOTIVDA CAPSULE 1340MCG 

 

Zindex nummer: 16618181 

ATC Code: L01XE34 

Werkzame stof: TIVOZANIB 

Registratienummer: EU/1/17/1215/002 

Fabrikant: EUSA PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1623 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen 

patiënten met gevorderd niercelcarcinoom (NCC) en 

voor volwassen patiënten die nog geen inhibitoren 

voor de VEGFR- en mTOR-route hebben gekregen na 

voortgang van de ziekte na één eerdere behandeling 

met cytokinetherapie voor gevorderd NCC. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, 1e lijn of na cytokine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

FOTIVDA CAPSULE 890MCG 

 

Zindex nummer: 16618173 

ATC Code: L01XE34 
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Werkzame stof: TIVOZANIB 

Registratienummer: EU/1/17/1215/001 

Fabrikant: EUSA PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1623 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen 

patiënten met gevorderd niercelcarcinoom (NCC) en 

voor volwassen patiënten die nog geen inhibitoren 

voor de VEGFR- en mTOR-route hebben gekregen na 

voortgang van de ziekte na één eerdere behandeling 

met cytokinetherapie voor gevorderd NCC. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, 1e lijn of na cytokine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GAMMAGARD S/D INFPDR FLACON  5G + SOLVENS 100ML 

 

Zindex nummer: 16140109 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: 17033 

Fabrikant: SHIRE NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 
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Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 
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reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 
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corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 
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Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 
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Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 
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Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GAMMAGARD S/D INFPDR FLACON 10G + SOLVENS 200ML 

 

Zindex nummer: 16140117 
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Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 
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adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 
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Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1092 van 4271 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 
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Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 
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door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 
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kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GAMUNEX INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON  50ML 

 

Zindex nummer: 15917460 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: 33687 

Fabrikant: LAMEPRO BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 
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Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 
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HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1107 van 4271 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 
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0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 
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Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GAMUNEX INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON 100ML 

 

Zindex nummer: 15917479 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: 33687 

Fabrikant: LAMEPRO BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 
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zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 
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Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-
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Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 
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en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 
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afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1118 van 4271 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GAMUNEX INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON 200ML 

 

Zindex nummer: 16152360 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: 33687 

Fabrikant: LAMEPRO BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 314 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 
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Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 
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Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 
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(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 
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acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GAZYVARO INFVLST CONC 1000MG/40ML (25MG/ML) FLACON 

 

Zindex nummer: 16042417 

ATC Code: L01XC15 

Werkzame stof: OBINUTUZUMAB 

Registratienummer: EU/1/14/937/001 

Fabrikant: ROCHE NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 399 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met chloorambucil voor de behandeling 

van volwassen patiënten met nog niet eerder 

behandelde chronische lymfatische leukemie (CLL) en 

met comorbiditeiten waardoor zij niet in aanmerking 

komen voor een behandeling op basis van een 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1131 van 4271 

volledige dosis fludarabine. 

Verkorte indicatie: CLL, 1e lijn, combi met chloorambucil (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 568 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met bendamustine gevolgd door een 

obinutuzumab onderhoudsbehandeling voor de 

behandeling van patiënten met folliculair lymfoom 

(FL) die niet reageerden of progressie vertoonden 

tijdens of tot 6 maanden na rituximab of een 

rituximab-bevattende behandeling. 

Verkorte indicatie: FL, >= 2de lijn, combi met bendamustine 

 

 

Indicatienummer: 1524 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met chemotherapie, gevolgd door een 

obinutuzumab onderhoudsbehandeling bij patiënten 

die een respons bereiken, voor de behandeling van 

patiënten met nog niet eerder behandeld gevorderd 

folliculair lymfoom (FL). 

Verkorte indicatie: Onbehandeld gevorderd LF, combi 

 

 

Indicatienummer: 922 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijns behandeling van chronische lymfatische 

leukemie (CLL) bij volwassenen in combinatie met 

chloorambucil bij patienten voor wie fludarabine-

combinatietherapie niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, combi met chloorambucil (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GAZYVARO INFVLST CONC 1000MG/40ML (25MG/ML) FLACON 

 

Zindex nummer: 16192532 

ATC Code: L01XC15 

Werkzame stof: OBINUTUZUMAB 

Registratienummer: EU/1/14/937/001 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 399 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met chloorambucil voor de behandeling 

van volwassen patiënten met nog niet eerder 

behandelde chronische lymfatische leukemie (CLL) en 

met comorbiditeiten waardoor zij niet in aanmerking 

komen voor een behandeling op basis van een 

volledige dosis fludarabine. 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1132 van 4271 

Verkorte indicatie: CLL, 1e lijn, combi met chloorambucil (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 568 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met bendamustine gevolgd door een 

obinutuzumab onderhoudsbehandeling voor de 

behandeling van patiënten met folliculair lymfoom 

(FL) die niet reageerden of progressie vertoonden 

tijdens of tot 6 maanden na rituximab of een 

rituximab-bevattende behandeling. 

Verkorte indicatie: FL, >= 2de lijn, combi met bendamustine 

 

 

Indicatienummer: 1524 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met chemotherapie, gevolgd door een 

obinutuzumab onderhoudsbehandeling bij patiënten 

die een respons bereiken, voor de behandeling van 

patiënten met nog niet eerder behandeld gevorderd 

folliculair lymfoom (FL). 

Verkorte indicatie: Onbehandeld gevorderd LF, combi 

 

 

Indicatienummer: 922 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijns behandeling van chronische lymfatische 

leukemie (CLL) bij volwassenen in combinatie met 

chloorambucil bij patienten voor wie fludarabine-

combinatietherapie niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, combi met chloorambucil (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GAZYVARO INFVLST CONC 1000MG/40ML (25MG/ML) FLACON 

 

Zindex nummer: 16734378 

ATC Code: L01XC15 

Werkzame stof: OBINUTUZUMAB 

Registratienummer: EU/1/14/937/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 399 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met chloorambucil voor de behandeling 

van volwassen patiënten met nog niet eerder 

behandelde chronische lymfatische leukemie (CLL) en 

met comorbiditeiten waardoor zij niet in aanmerking 

komen voor een behandeling op basis van een 

volledige dosis fludarabine. 

Verkorte indicatie: CLL, 1e lijn, combi met chloorambucil (Volw.) 
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Indicatienummer: 568 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met bendamustine gevolgd door een 

obinutuzumab onderhoudsbehandeling voor de 

behandeling van patiënten met folliculair lymfoom 

(FL) die niet reageerden of progressie vertoonden 

tijdens of tot 6 maanden na rituximab of een 

rituximab-bevattende behandeling. 

Verkorte indicatie: FL, >= 2de lijn, combi met bendamustine 

 

 

Indicatienummer: 1524 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met chemotherapie, gevolgd door een 

obinutuzumab onderhoudsbehandeling bij patiënten 

die een respons bereiken, voor de behandeling van 

patiënten met nog niet eerder behandeld gevorderd 

folliculair lymfoom (FL). 

Verkorte indicatie: Onbehandeld gevorderd LF, combi 

 

 

Indicatienummer: 922 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijns behandeling van chronische lymfatische 

leukemie (CLL) bij volwassenen in combinatie met 

chloorambucil bij patienten voor wie fludarabine-

combinatietherapie niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, combi met chloorambucil (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GAZYVARO INFVLST CONC 1000MG/40ML (25MG/ML) FLACON 

 

Zindex nummer: 16773233 

ATC Code: L01XC15 

Werkzame stof: OBINUTUZUMAB 

Registratienummer: EU/1/14/937/001 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 399 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met chloorambucil voor de behandeling 

van volwassen patiënten met nog niet eerder 

behandelde chronische lymfatische leukemie (CLL) en 

met comorbiditeiten waardoor zij niet in aanmerking 

komen voor een behandeling op basis van een 

volledige dosis fludarabine. 

Verkorte indicatie: CLL, 1e lijn, combi met chloorambucil (Volw.) 
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Indicatienummer: 568 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met bendamustine gevolgd door een 

obinutuzumab onderhoudsbehandeling voor de 

behandeling van patiënten met folliculair lymfoom 

(FL) die niet reageerden of progressie vertoonden 

tijdens of tot 6 maanden na rituximab of een 

rituximab-bevattende behandeling. 

Verkorte indicatie: FL, >= 2de lijn, combi met bendamustine 

 

 

Indicatienummer: 1524 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met chemotherapie, gevolgd door een 

obinutuzumab onderhoudsbehandeling bij patiënten 

die een respons bereiken, voor de behandeling van 

patiënten met nog niet eerder behandeld gevorderd 

folliculair lymfoom (FL). 

Verkorte indicatie: Onbehandeld gevorderd LF, combi 

 

 

Indicatienummer: 922 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijns behandeling van chronische lymfatische 

leukemie (CLL) bij volwassenen in combinatie met 

chloorambucil bij patienten voor wie fludarabine-

combinatietherapie niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, combi met chloorambucil (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GEMCITABINE ACCORD INFPDR FLACON  200MG 

 

Zindex nummer: 15518310 

ATC Code: L01BC05 

Werkzame stof: GEMCITABINE 

Registratienummer: 100181 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 264 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

lokaal gevorderd of gemetastaseerd blaascarcinoom. 

Verkorte indicatie: BlaasCA, LA of m, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 265 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderd 

of gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 
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Verkorte indicatie: PancreasC, LA of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 266 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine als 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met 

gemcitabine kan worden overwogen bij oudere 

patiënten of bij patiënten met performance status 2. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, mono of combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 267 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderd of 

gemetastaseerd epitheliaal ovariumcarcinoom met 

terugkeer van de ziekte na een recidiefvrije periode 

van ten minste 6 maanden na eerstelijnsbehandeling 

op basis van platina. 

Verkorte indicatie: OvariumC, LA of m combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 268 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal recidiverend 

of gemetastaseerd mammacarcinoom met een 

recidief na adjuvante/neoadjuvante chemotherapie. 

Eerdere chemotherapie moet een antracycline 

hebben omvat, tenzij dit klinisch gecontra-indiceerd 

was. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, lokaal recidief of m, combi met 

paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 645 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als blaasspoeling bij blaaskanker bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, blaasspoeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 693 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een irresectabel en 

gemetastaseerd galwegcarcinoom bij volwassenen is 
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gemcitabine in combinatie met cisplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: GalwegC, inoperabel of m, combi met cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 697 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele weke delen 

tumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: STT, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 833 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1048 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidief Kiemceltumoren. 

Verkorte indicatie: GCT, recidief (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1102 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire 

osteosarcomen. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1103 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverend of refractair Hodgkin 

lymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent HL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1227 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Galblaascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GalblaasC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1228 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuroblastoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1291 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire 

hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1379 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de neo-adjuvante of palliatieve behandeling van 

een blaastumor bij volwassenen in combinatie met 

cisplatine of als cisplatine niet mogelijk is in 

combinatie met carboplatine. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, combi met cisplatine of carboplatine 

neoadjuvant of palliatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1380 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de adjuvante behandeling van een curatief 

geopereerd pancreascarcinoom na R0 of R1 resectie 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC na resectie adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 
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eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1474 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine als 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met 

gemcitabine kan worden overwogen bij oudere 

patiënten of bij patiënten met performance status 2. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, mono of combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1577 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met een 

platinumanaloog na een chirurgische resectie van 

een klinisch stadium I-II NSCLC bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium I of II, na resectie, combi met 

cisplatine of carboplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GEMCITABINE ACCORD INFPDR FLACON 1000MG 

 

Zindex nummer: 15518329 

ATC Code: L01BC05 

Werkzame stof: GEMCITABINE 

Registratienummer: 100205 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 264 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

lokaal gevorderd of gemetastaseerd blaascarcinoom. 

Verkorte indicatie: BlaasCA, LA of m, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 265 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderd 

of gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 
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Verkorte indicatie: PancreasC, LA of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 266 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine als 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met 

gemcitabine kan worden overwogen bij oudere 

patiënten of bij patiënten met performance status 2. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, mono of combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 267 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderd of 

gemetastaseerd epitheliaal ovariumcarcinoom met 

terugkeer van de ziekte na een recidiefvrije periode 

van ten minste 6 maanden na eerstelijnsbehandeling 

op basis van platina. 

Verkorte indicatie: OvariumC, LA of m combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 268 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal recidiverend 

of gemetastaseerd mammacarcinoom met een 

recidief na adjuvante/neoadjuvante chemotherapie. 

Eerdere chemotherapie moet een antracycline 

hebben omvat, tenzij dit klinisch gecontra-indiceerd 

was. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, lokaal recidief of m, combi met 

paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 645 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als blaasspoeling bij blaaskanker bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, blaasspoeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 693 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een irresectabel en 

gemetastaseerd galwegcarcinoom bij volwassenen is 
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gemcitabine in combinatie met cisplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: GalwegC, inoperabel of m, combi met cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 697 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele weke delen 

tumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: STT, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 833 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1048 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidief Kiemceltumoren. 

Verkorte indicatie: GCT, recidief (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1102 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire 

osteosarcomen. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1103 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverend of refractair Hodgkin 

lymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent HL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1227 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Galblaascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GalblaasC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1228 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuroblastoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1291 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire 

hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1379 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de neo-adjuvante of palliatieve behandeling van 

een blaastumor bij volwassenen in combinatie met 

cisplatine of als cisplatine niet mogelijk is in 

combinatie met carboplatine. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, combi met cisplatine of carboplatine 

neoadjuvant of palliatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1380 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de adjuvante behandeling van een curatief 

geopereerd pancreascarcinoom na R0 of R1 resectie 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC na resectie adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 
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eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1474 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine als 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met 

gemcitabine kan worden overwogen bij oudere 

patiënten of bij patiënten met performance status 2. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, mono of combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1577 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met een 

platinumanaloog na een chirurgische resectie van 

een klinisch stadium I-II NSCLC bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium I of II, na resectie, combi met 

cisplatine of carboplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GEMCITABINE ACCORD INFPDR FLACON 2000MG 

 

Zindex nummer: 15721388 

ATC Code: L01BC05 

Werkzame stof: GEMCITABINE 

Registratienummer: 107507 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 264 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

lokaal gevorderd of gemetastaseerd blaascarcinoom. 

Verkorte indicatie: BlaasCA, LA of m, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 265 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderd 

of gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 
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Verkorte indicatie: PancreasC, LA of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 266 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine als 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met 

gemcitabine kan worden overwogen bij oudere 

patiënten of bij patiënten met performance status 2. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, mono of combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 267 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderd of 

gemetastaseerd epitheliaal ovariumcarcinoom met 

terugkeer van de ziekte na een recidiefvrije periode 

van ten minste 6 maanden na eerstelijnsbehandeling 

op basis van platina. 

Verkorte indicatie: OvariumC, LA of m combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 268 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal recidiverend 

of gemetastaseerd mammacarcinoom met een 

recidief na adjuvante/neoadjuvante chemotherapie. 

Eerdere chemotherapie moet een antracycline 

hebben omvat, tenzij dit klinisch gecontra-indiceerd 

was. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, lokaal recidief of m, combi met 

paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 645 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als blaasspoeling bij blaaskanker bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, blaasspoeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 693 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een irresectabel en 

gemetastaseerd galwegcarcinoom bij volwassenen is 
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gemcitabine in combinatie met cisplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: GalwegC, inoperabel of m, combi met cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 697 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele weke delen 

tumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: STT, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 833 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1048 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidief Kiemceltumoren. 

Verkorte indicatie: GCT, recidief (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1102 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire 

osteosarcomen. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1103 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverend of refractair Hodgkin 

lymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent HL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1227 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Galblaascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GalblaasC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1228 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuroblastoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1291 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire 

hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1379 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de neo-adjuvante of palliatieve behandeling van 

een blaastumor bij volwassenen in combinatie met 

cisplatine of als cisplatine niet mogelijk is in 

combinatie met carboplatine. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, combi met cisplatine of carboplatine 

neoadjuvant of palliatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1380 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de adjuvante behandeling van een curatief 

geopereerd pancreascarcinoom na R0 of R1 resectie 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC na resectie adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 
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eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1474 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine als 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met 

gemcitabine kan worden overwogen bij oudere 

patiënten of bij patiënten met performance status 2. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, mono of combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1577 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met een 

platinumanaloog na een chirurgische resectie van 

een klinisch stadium I-II NSCLC bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium I of II, na resectie, combi met 

cisplatine of carboplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GEMCITABINE ACCORD INFVLST CONC 100MG/ML FL  2ML 

 

Zindex nummer: 15780783 

ATC Code: L01BC05 

Werkzame stof: GEMCITABINE 

Registratienummer: 109019 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 264 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

lokaal gevorderd of gemetastaseerd blaascarcinoom. 

Verkorte indicatie: BlaasCA, LA of m, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 265 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderd 

of gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 
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Verkorte indicatie: PancreasC, LA of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 266 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine als 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met 

gemcitabine kan worden overwogen bij oudere 

patiënten of bij patiënten met performance status 2. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, mono of combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 267 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderd of 

gemetastaseerd epitheliaal ovariumcarcinoom met 

terugkeer van de ziekte na een recidiefvrije periode 

van ten minste 6 maanden na eerstelijnsbehandeling 

op basis van platina. 

Verkorte indicatie: OvariumC, LA of m combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 268 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal recidiverend 

of gemetastaseerd mammacarcinoom met een 

recidief na adjuvante/neoadjuvante chemotherapie. 

Eerdere chemotherapie moet een antracycline 

hebben omvat, tenzij dit klinisch gecontra-indiceerd 

was. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, lokaal recidief of m, combi met 

paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 645 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als blaasspoeling bij blaaskanker bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, blaasspoeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 693 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een irresectabel en 

gemetastaseerd galwegcarcinoom bij volwassenen is 
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gemcitabine in combinatie met cisplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: GalwegC, inoperabel of m, combi met cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 697 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele weke delen 

tumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: STT, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 833 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1048 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidief Kiemceltumoren. 

Verkorte indicatie: GCT, recidief (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1102 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire 

osteosarcomen. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1103 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverend of refractair Hodgkin 

lymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent HL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1227 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Galblaascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GalblaasC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1228 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuroblastoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1291 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire 

hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1379 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de neo-adjuvante of palliatieve behandeling van 

een blaastumor bij volwassenen in combinatie met 

cisplatine of als cisplatine niet mogelijk is in 

combinatie met carboplatine. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, combi met cisplatine of carboplatine 

neoadjuvant of palliatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1380 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de adjuvante behandeling van een curatief 

geopereerd pancreascarcinoom na R0 of R1 resectie 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC na resectie adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 
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eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1474 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine als 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met 

gemcitabine kan worden overwogen bij oudere 

patiënten of bij patiënten met performance status 2. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, mono of combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1577 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met een 

platinumanaloog na een chirurgische resectie van 

een klinisch stadium I-II NSCLC bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium I of II, na resectie, combi met 

cisplatine of carboplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GEMCITABINE ACCORD INFVLST CONC 100MG/ML FL 10ML 

 

Zindex nummer: 15780791 

ATC Code: L01BC05 

Werkzame stof: GEMCITABINE 

Registratienummer: 109019 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 264 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

lokaal gevorderd of gemetastaseerd blaascarcinoom. 

Verkorte indicatie: BlaasCA, LA of m, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 265 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderd 

of gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 
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Verkorte indicatie: PancreasC, LA of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 266 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine als 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met 

gemcitabine kan worden overwogen bij oudere 

patiënten of bij patiënten met performance status 2. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, mono of combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 267 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderd of 

gemetastaseerd epitheliaal ovariumcarcinoom met 

terugkeer van de ziekte na een recidiefvrije periode 

van ten minste 6 maanden na eerstelijnsbehandeling 

op basis van platina. 

Verkorte indicatie: OvariumC, LA of m combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 268 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal recidiverend 

of gemetastaseerd mammacarcinoom met een 

recidief na adjuvante/neoadjuvante chemotherapie. 

Eerdere chemotherapie moet een antracycline 

hebben omvat, tenzij dit klinisch gecontra-indiceerd 

was. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, lokaal recidief of m, combi met 

paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 645 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als blaasspoeling bij blaaskanker bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, blaasspoeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 693 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een irresectabel en 

gemetastaseerd galwegcarcinoom bij volwassenen is 
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gemcitabine in combinatie met cisplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: GalwegC, inoperabel of m, combi met cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 697 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele weke delen 

tumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: STT, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 833 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1048 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidief Kiemceltumoren. 

Verkorte indicatie: GCT, recidief (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1102 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire 

osteosarcomen. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1103 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverend of refractair Hodgkin 

lymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent HL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1227 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Galblaascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GalblaasC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1228 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuroblastoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1291 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire 

hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1379 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de neo-adjuvante of palliatieve behandeling van 

een blaastumor bij volwassenen in combinatie met 

cisplatine of als cisplatine niet mogelijk is in 

combinatie met carboplatine. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, combi met cisplatine of carboplatine 

neoadjuvant of palliatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1380 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de adjuvante behandeling van een curatief 

geopereerd pancreascarcinoom na R0 of R1 resectie 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC na resectie adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 
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eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1474 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine als 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met 

gemcitabine kan worden overwogen bij oudere 

patiënten of bij patiënten met performance status 2. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, mono of combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1577 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met een 

platinumanaloog na een chirurgische resectie van 

een klinisch stadium I-II NSCLC bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium I of II, na resectie, combi met 

cisplatine of carboplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GEMCITABINE ACCORD INFVLST CONC 100MG/ML FL 15ML 

 

Zindex nummer: 15780805 

ATC Code: L01BC05 

Werkzame stof: GEMCITABINE 

Registratienummer: 109019 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 264 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

lokaal gevorderd of gemetastaseerd blaascarcinoom. 

Verkorte indicatie: BlaasCA, LA of m, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 265 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderd 

of gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 
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Verkorte indicatie: PancreasC, LA of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 266 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine als 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met 

gemcitabine kan worden overwogen bij oudere 

patiënten of bij patiënten met performance status 2. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, mono of combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 267 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderd of 

gemetastaseerd epitheliaal ovariumcarcinoom met 

terugkeer van de ziekte na een recidiefvrije periode 

van ten minste 6 maanden na eerstelijnsbehandeling 

op basis van platina. 

Verkorte indicatie: OvariumC, LA of m combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 268 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal recidiverend 

of gemetastaseerd mammacarcinoom met een 

recidief na adjuvante/neoadjuvante chemotherapie. 

Eerdere chemotherapie moet een antracycline 

hebben omvat, tenzij dit klinisch gecontra-indiceerd 

was. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, lokaal recidief of m, combi met 

paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 645 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als blaasspoeling bij blaaskanker bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, blaasspoeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 693 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een irresectabel en 

gemetastaseerd galwegcarcinoom bij volwassenen is 
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gemcitabine in combinatie met cisplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: GalwegC, inoperabel of m, combi met cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 697 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele weke delen 

tumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: STT, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 833 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1048 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidief Kiemceltumoren. 

Verkorte indicatie: GCT, recidief (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1102 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire 

osteosarcomen. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1103 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverend of refractair Hodgkin 

lymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent HL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1227 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Galblaascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GalblaasC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1228 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuroblastoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1291 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire 

hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1379 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de neo-adjuvante of palliatieve behandeling van 

een blaastumor bij volwassenen in combinatie met 

cisplatine of als cisplatine niet mogelijk is in 

combinatie met carboplatine. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, combi met cisplatine of carboplatine 

neoadjuvant of palliatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1380 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de adjuvante behandeling van een curatief 

geopereerd pancreascarcinoom na R0 of R1 resectie 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC na resectie adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 
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eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1474 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine als 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met 

gemcitabine kan worden overwogen bij oudere 

patiënten of bij patiënten met performance status 2. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, mono of combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1577 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met een 

platinumanaloog na een chirurgische resectie van 

een klinisch stadium I-II NSCLC bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium I of II, na resectie, combi met 

cisplatine of carboplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GEMCITABINE ACCORD INFVLST CONC 100MG/ML FL 20ML 

 

Zindex nummer: 15780813 

ATC Code: L01BC05 

Werkzame stof: GEMCITABINE 

Registratienummer: 109019 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 264 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

lokaal gevorderd of gemetastaseerd blaascarcinoom. 

Verkorte indicatie: BlaasCA, LA of m, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 265 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderd 

of gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 
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Verkorte indicatie: PancreasC, LA of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 266 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine als 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met 

gemcitabine kan worden overwogen bij oudere 

patiënten of bij patiënten met performance status 2. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, mono of combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 267 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderd of 

gemetastaseerd epitheliaal ovariumcarcinoom met 

terugkeer van de ziekte na een recidiefvrije periode 

van ten minste 6 maanden na eerstelijnsbehandeling 

op basis van platina. 

Verkorte indicatie: OvariumC, LA of m combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 268 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal recidiverend 

of gemetastaseerd mammacarcinoom met een 

recidief na adjuvante/neoadjuvante chemotherapie. 

Eerdere chemotherapie moet een antracycline 

hebben omvat, tenzij dit klinisch gecontra-indiceerd 

was. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, lokaal recidief of m, combi met 

paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 645 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als blaasspoeling bij blaaskanker bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, blaasspoeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 693 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een irresectabel en 

gemetastaseerd galwegcarcinoom bij volwassenen is 
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gemcitabine in combinatie met cisplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: GalwegC, inoperabel of m, combi met cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 697 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele weke delen 

tumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: STT, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 833 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1048 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidief Kiemceltumoren. 

Verkorte indicatie: GCT, recidief (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1102 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire 

osteosarcomen. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1103 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverend of refractair Hodgkin 

lymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent HL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1227 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Galblaascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GalblaasC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1228 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuroblastoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1291 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire 

hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1379 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de neo-adjuvante of palliatieve behandeling van 

een blaastumor bij volwassenen in combinatie met 

cisplatine of als cisplatine niet mogelijk is in 

combinatie met carboplatine. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, combi met cisplatine of carboplatine 

neoadjuvant of palliatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1380 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de adjuvante behandeling van een curatief 

geopereerd pancreascarcinoom na R0 of R1 resectie 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC na resectie adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 
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eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1474 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine als 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met 

gemcitabine kan worden overwogen bij oudere 

patiënten of bij patiënten met performance status 2. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, mono of combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1577 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met een 

platinumanaloog na een chirurgische resectie van 

een klinisch stadium I-II NSCLC bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium I of II, na resectie, combi met 

cisplatine of carboplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GEMCITABINE ACTAVIS INFVLST CONC 40MG/ML FL  5ML 

 

Zindex nummer: 16054628 

ATC Code: L01BC05 

Werkzame stof: GEMCITABINE 

Registratienummer: 104285 

Fabrikant: AUROBINDO PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 264 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

lokaal gevorderd of gemetastaseerd blaascarcinoom. 

Verkorte indicatie: BlaasCA, LA of m, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 265 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderd 

of gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 
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Verkorte indicatie: PancreasC, LA of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 266 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine als 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met 

gemcitabine kan worden overwogen bij oudere 

patiënten of bij patiënten met performance status 2. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, mono of combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 267 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderd of 

gemetastaseerd epitheliaal ovariumcarcinoom met 

terugkeer van de ziekte na een recidiefvrije periode 

van ten minste 6 maanden na eerstelijnsbehandeling 

op basis van platina. 

Verkorte indicatie: OvariumC, LA of m combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 268 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal recidiverend 

of gemetastaseerd mammacarcinoom met een 

recidief na adjuvante/neoadjuvante chemotherapie. 

Eerdere chemotherapie moet een antracycline 

hebben omvat, tenzij dit klinisch gecontra-indiceerd 

was. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, lokaal recidief of m, combi met 

paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 645 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als blaasspoeling bij blaaskanker bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, blaasspoeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 693 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een irresectabel en 

gemetastaseerd galwegcarcinoom bij volwassenen is 
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gemcitabine in combinatie met cisplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: GalwegC, inoperabel of m, combi met cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 697 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele weke delen 

tumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: STT, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 833 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1048 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidief Kiemceltumoren. 

Verkorte indicatie: GCT, recidief (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1102 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire 

osteosarcomen. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1103 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverend of refractair Hodgkin 

lymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent HL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1227 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Galblaascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GalblaasC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1228 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuroblastoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1291 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire 

hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1379 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de neo-adjuvante of palliatieve behandeling van 

een blaastumor bij volwassenen in combinatie met 

cisplatine of als cisplatine niet mogelijk is in 

combinatie met carboplatine. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, combi met cisplatine of carboplatine 

neoadjuvant of palliatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1380 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de adjuvante behandeling van een curatief 

geopereerd pancreascarcinoom na R0 of R1 resectie 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC na resectie adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 
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eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1474 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine als 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met 

gemcitabine kan worden overwogen bij oudere 

patiënten of bij patiënten met performance status 2. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, mono of combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1577 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met een 

platinumanaloog na een chirurgische resectie van 

een klinisch stadium I-II NSCLC bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium I of II, na resectie, combi met 

cisplatine of carboplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GEMCITABINE ACTAVIS INFVLST CONC 40MG/ML FL 25ML 

 

Zindex nummer: 16054636 

ATC Code: L01BC05 

Werkzame stof: GEMCITABINE 

Registratienummer: 104285 

Fabrikant: AUROBINDO PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 264 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

lokaal gevorderd of gemetastaseerd blaascarcinoom. 

Verkorte indicatie: BlaasCA, LA of m, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 265 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderd 

of gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 
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Verkorte indicatie: PancreasC, LA of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 266 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine als 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met 

gemcitabine kan worden overwogen bij oudere 

patiënten of bij patiënten met performance status 2. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, mono of combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 267 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderd of 

gemetastaseerd epitheliaal ovariumcarcinoom met 

terugkeer van de ziekte na een recidiefvrije periode 

van ten minste 6 maanden na eerstelijnsbehandeling 

op basis van platina. 

Verkorte indicatie: OvariumC, LA of m combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 268 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal recidiverend 

of gemetastaseerd mammacarcinoom met een 

recidief na adjuvante/neoadjuvante chemotherapie. 

Eerdere chemotherapie moet een antracycline 

hebben omvat, tenzij dit klinisch gecontra-indiceerd 

was. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, lokaal recidief of m, combi met 

paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 645 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als blaasspoeling bij blaaskanker bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, blaasspoeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 693 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een irresectabel en 

gemetastaseerd galwegcarcinoom bij volwassenen is 
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gemcitabine in combinatie met cisplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: GalwegC, inoperabel of m, combi met cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 697 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele weke delen 

tumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: STT, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 833 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1048 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidief Kiemceltumoren. 

Verkorte indicatie: GCT, recidief (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1102 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire 

osteosarcomen. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1103 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverend of refractair Hodgkin 

lymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent HL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1227 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Galblaascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GalblaasC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1228 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuroblastoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1291 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire 

hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1379 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de neo-adjuvante of palliatieve behandeling van 

een blaastumor bij volwassenen in combinatie met 

cisplatine of als cisplatine niet mogelijk is in 

combinatie met carboplatine. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, combi met cisplatine of carboplatine 

neoadjuvant of palliatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1380 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de adjuvante behandeling van een curatief 

geopereerd pancreascarcinoom na R0 of R1 resectie 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC na resectie adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 
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eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1474 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine als 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met 

gemcitabine kan worden overwogen bij oudere 

patiënten of bij patiënten met performance status 2. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, mono of combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1577 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met een 

platinumanaloog na een chirurgische resectie van 

een klinisch stadium I-II NSCLC bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium I of II, na resectie, combi met 

cisplatine of carboplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GEMCITABINE ACTAVIS INFVLST CONC 40MG/ML FL 50ML 

 

Zindex nummer: 16054644 

ATC Code: L01BC05 

Werkzame stof: GEMCITABINE 

Registratienummer: 104285 

Fabrikant: AUROBINDO PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 264 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

lokaal gevorderd of gemetastaseerd blaascarcinoom. 

Verkorte indicatie: BlaasCA, LA of m, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 265 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderd 

of gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 
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Verkorte indicatie: PancreasC, LA of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 266 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine als 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met 

gemcitabine kan worden overwogen bij oudere 

patiënten of bij patiënten met performance status 2. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, mono of combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 267 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderd of 

gemetastaseerd epitheliaal ovariumcarcinoom met 

terugkeer van de ziekte na een recidiefvrije periode 

van ten minste 6 maanden na eerstelijnsbehandeling 

op basis van platina. 

Verkorte indicatie: OvariumC, LA of m combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 268 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal recidiverend 

of gemetastaseerd mammacarcinoom met een 

recidief na adjuvante/neoadjuvante chemotherapie. 

Eerdere chemotherapie moet een antracycline 

hebben omvat, tenzij dit klinisch gecontra-indiceerd 

was. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, lokaal recidief of m, combi met 

paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 645 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als blaasspoeling bij blaaskanker bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, blaasspoeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 693 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een irresectabel en 

gemetastaseerd galwegcarcinoom bij volwassenen is 
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gemcitabine in combinatie met cisplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: GalwegC, inoperabel of m, combi met cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 697 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele weke delen 

tumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: STT, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 833 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1048 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidief Kiemceltumoren. 

Verkorte indicatie: GCT, recidief (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1102 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire 

osteosarcomen. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1103 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverend of refractair Hodgkin 

lymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent HL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1227 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Galblaascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GalblaasC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1228 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuroblastoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1291 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire 

hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1379 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de neo-adjuvante of palliatieve behandeling van 

een blaastumor bij volwassenen in combinatie met 

cisplatine of als cisplatine niet mogelijk is in 

combinatie met carboplatine. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, combi met cisplatine of carboplatine 

neoadjuvant of palliatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1380 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de adjuvante behandeling van een curatief 

geopereerd pancreascarcinoom na R0 of R1 resectie 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC na resectie adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 
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eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1474 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine als 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met 

gemcitabine kan worden overwogen bij oudere 

patiënten of bij patiënten met performance status 2. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, mono of combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1577 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met een 

platinumanaloog na een chirurgische resectie van 

een klinisch stadium I-II NSCLC bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium I of II, na resectie, combi met 

cisplatine of carboplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GEMCITABINE FRESENIUS KABI INFPDR FLACON  200MG 

 

Zindex nummer: 15619249 

ATC Code: L01BC05 

Werkzame stof: GEMCITABINE 

Registratienummer: 103033 

Fabrikant: FRESENIUS KABI NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 264 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

lokaal gevorderd of gemetastaseerd blaascarcinoom. 

Verkorte indicatie: BlaasCA, LA of m, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 265 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderd 

of gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 
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Verkorte indicatie: PancreasC, LA of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 266 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine als 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met 

gemcitabine kan worden overwogen bij oudere 

patiënten of bij patiënten met performance status 2. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, mono of combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 267 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderd of 

gemetastaseerd epitheliaal ovariumcarcinoom met 

terugkeer van de ziekte na een recidiefvrije periode 

van ten minste 6 maanden na eerstelijnsbehandeling 

op basis van platina. 

Verkorte indicatie: OvariumC, LA of m combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 268 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal recidiverend 

of gemetastaseerd mammacarcinoom met een 

recidief na adjuvante/neoadjuvante chemotherapie. 

Eerdere chemotherapie moet een antracycline 

hebben omvat, tenzij dit klinisch gecontra-indiceerd 

was. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, lokaal recidief of m, combi met 

paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 645 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als blaasspoeling bij blaaskanker bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, blaasspoeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 693 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een irresectabel en 

gemetastaseerd galwegcarcinoom bij volwassenen is 
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gemcitabine in combinatie met cisplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: GalwegC, inoperabel of m, combi met cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 697 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele weke delen 

tumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: STT, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 833 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1048 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidief Kiemceltumoren. 

Verkorte indicatie: GCT, recidief (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1102 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire 

osteosarcomen. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1103 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverend of refractair Hodgkin 

lymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent HL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1227 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Galblaascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GalblaasC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1228 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuroblastoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1291 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire 

hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1379 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de neo-adjuvante of palliatieve behandeling van 

een blaastumor bij volwassenen in combinatie met 

cisplatine of als cisplatine niet mogelijk is in 

combinatie met carboplatine. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, combi met cisplatine of carboplatine 

neoadjuvant of palliatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1380 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de adjuvante behandeling van een curatief 

geopereerd pancreascarcinoom na R0 of R1 resectie 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC na resectie adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 
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eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1474 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine als 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met 

gemcitabine kan worden overwogen bij oudere 

patiënten of bij patiënten met performance status 2. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, mono of combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1577 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met een 

platinumanaloog na een chirurgische resectie van 

een klinisch stadium I-II NSCLC bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium I of II, na resectie, combi met 

cisplatine of carboplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GEMCITABINE FRESENIUS KABI INFPDR FLACON 1000MG 

 

Zindex nummer: 15619257 

ATC Code: L01BC05 

Werkzame stof: GEMCITABINE 

Registratienummer: 103033 

Fabrikant: FRESENIUS KABI NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 264 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

lokaal gevorderd of gemetastaseerd blaascarcinoom. 

Verkorte indicatie: BlaasCA, LA of m, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 265 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderd 

of gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 
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Verkorte indicatie: PancreasC, LA of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 266 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine als 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met 

gemcitabine kan worden overwogen bij oudere 

patiënten of bij patiënten met performance status 2. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, mono of combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 267 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderd of 

gemetastaseerd epitheliaal ovariumcarcinoom met 

terugkeer van de ziekte na een recidiefvrije periode 

van ten minste 6 maanden na eerstelijnsbehandeling 

op basis van platina. 

Verkorte indicatie: OvariumC, LA of m combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 268 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal recidiverend 

of gemetastaseerd mammacarcinoom met een 

recidief na adjuvante/neoadjuvante chemotherapie. 

Eerdere chemotherapie moet een antracycline 

hebben omvat, tenzij dit klinisch gecontra-indiceerd 

was. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, lokaal recidief of m, combi met 

paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 645 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als blaasspoeling bij blaaskanker bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, blaasspoeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 693 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een irresectabel en 

gemetastaseerd galwegcarcinoom bij volwassenen is 
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gemcitabine in combinatie met cisplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: GalwegC, inoperabel of m, combi met cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 697 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele weke delen 

tumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: STT, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 833 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1048 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidief Kiemceltumoren. 

Verkorte indicatie: GCT, recidief (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1102 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire 

osteosarcomen. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1103 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverend of refractair Hodgkin 

lymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent HL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1227 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Galblaascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GalblaasC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1228 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuroblastoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1291 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire 

hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1379 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de neo-adjuvante of palliatieve behandeling van 

een blaastumor bij volwassenen in combinatie met 

cisplatine of als cisplatine niet mogelijk is in 

combinatie met carboplatine. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, combi met cisplatine of carboplatine 

neoadjuvant of palliatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1380 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de adjuvante behandeling van een curatief 

geopereerd pancreascarcinoom na R0 of R1 resectie 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC na resectie adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 
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eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1474 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine als 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met 

gemcitabine kan worden overwogen bij oudere 

patiënten of bij patiënten met performance status 2. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, mono of combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1577 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met een 

platinumanaloog na een chirurgische resectie van 

een klinisch stadium I-II NSCLC bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium I of II, na resectie, combi met 

cisplatine of carboplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GEMCITABINE FRESENIUS KABI INFPDR FLACON 2000MG 

 

Zindex nummer: 15617726 

ATC Code: L01BC05 

Werkzame stof: GEMCITABINE 

Registratienummer: 103033 

Fabrikant: FRESENIUS KABI NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 264 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

lokaal gevorderd of gemetastaseerd blaascarcinoom. 

Verkorte indicatie: BlaasCA, LA of m, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 265 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderd 

of gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 
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Verkorte indicatie: PancreasC, LA of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 266 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine als 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met 

gemcitabine kan worden overwogen bij oudere 

patiënten of bij patiënten met performance status 2. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, mono of combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 267 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderd of 

gemetastaseerd epitheliaal ovariumcarcinoom met 

terugkeer van de ziekte na een recidiefvrije periode 

van ten minste 6 maanden na eerstelijnsbehandeling 

op basis van platina. 

Verkorte indicatie: OvariumC, LA of m combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 268 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal recidiverend 

of gemetastaseerd mammacarcinoom met een 

recidief na adjuvante/neoadjuvante chemotherapie. 

Eerdere chemotherapie moet een antracycline 

hebben omvat, tenzij dit klinisch gecontra-indiceerd 

was. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, lokaal recidief of m, combi met 

paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 645 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als blaasspoeling bij blaaskanker bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, blaasspoeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 693 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een irresectabel en 

gemetastaseerd galwegcarcinoom bij volwassenen is 
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gemcitabine in combinatie met cisplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: GalwegC, inoperabel of m, combi met cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 697 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele weke delen 

tumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: STT, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 833 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1048 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidief Kiemceltumoren. 

Verkorte indicatie: GCT, recidief (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1102 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire 

osteosarcomen. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1103 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverend of refractair Hodgkin 

lymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent HL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1227 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Galblaascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GalblaasC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1228 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuroblastoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1291 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire 

hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1379 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de neo-adjuvante of palliatieve behandeling van 

een blaastumor bij volwassenen in combinatie met 

cisplatine of als cisplatine niet mogelijk is in 

combinatie met carboplatine. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, combi met cisplatine of carboplatine 

neoadjuvant of palliatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1380 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de adjuvante behandeling van een curatief 

geopereerd pancreascarcinoom na R0 of R1 resectie 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC na resectie adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 
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eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1474 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine als 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met 

gemcitabine kan worden overwogen bij oudere 

patiënten of bij patiënten met performance status 2. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, mono of combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1577 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met een 

platinumanaloog na een chirurgische resectie van 

een klinisch stadium I-II NSCLC bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium I of II, na resectie, combi met 

cisplatine of carboplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GEMCITABINE SANDOZ INFVLST CONC 40MG/ML FL  5ML 

 

Zindex nummer: 15611558 

ATC Code: L01BC05 

Werkzame stof: GEMCITABINE 

Registratienummer: 106596 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 264 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

lokaal gevorderd of gemetastaseerd blaascarcinoom. 

Verkorte indicatie: BlaasCA, LA of m, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 265 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderd 

of gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 
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Verkorte indicatie: PancreasC, LA of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 266 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine als 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met 

gemcitabine kan worden overwogen bij oudere 

patiënten of bij patiënten met performance status 2. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, mono of combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 267 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderd of 

gemetastaseerd epitheliaal ovariumcarcinoom met 

terugkeer van de ziekte na een recidiefvrije periode 

van ten minste 6 maanden na eerstelijnsbehandeling 

op basis van platina. 

Verkorte indicatie: OvariumC, LA of m combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 268 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal recidiverend 

of gemetastaseerd mammacarcinoom met een 

recidief na adjuvante/neoadjuvante chemotherapie. 

Eerdere chemotherapie moet een antracycline 

hebben omvat, tenzij dit klinisch gecontra-indiceerd 

was. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, lokaal recidief of m, combi met 

paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 645 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als blaasspoeling bij blaaskanker bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, blaasspoeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 693 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een irresectabel en 

gemetastaseerd galwegcarcinoom bij volwassenen is 
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gemcitabine in combinatie met cisplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: GalwegC, inoperabel of m, combi met cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 697 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele weke delen 

tumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: STT, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 833 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1048 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidief Kiemceltumoren. 

Verkorte indicatie: GCT, recidief (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1102 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire 

osteosarcomen. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1103 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverend of refractair Hodgkin 

lymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent HL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1227 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Galblaascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GalblaasC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1228 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuroblastoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1291 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire 

hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1379 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de neo-adjuvante of palliatieve behandeling van 

een blaastumor bij volwassenen in combinatie met 

cisplatine of als cisplatine niet mogelijk is in 

combinatie met carboplatine. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, combi met cisplatine of carboplatine 

neoadjuvant of palliatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1380 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de adjuvante behandeling van een curatief 

geopereerd pancreascarcinoom na R0 of R1 resectie 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC na resectie adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 
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eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1474 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine als 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met 

gemcitabine kan worden overwogen bij oudere 

patiënten of bij patiënten met performance status 2. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, mono of combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1577 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met een 

platinumanaloog na een chirurgische resectie van 

een klinisch stadium I-II NSCLC bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium I of II, na resectie, combi met 

cisplatine of carboplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GEMCITABINE SANDOZ INFVLST CONC 40MG/ML FL 25ML 

 

Zindex nummer: 15611574 

ATC Code: L01BC05 

Werkzame stof: GEMCITABINE 

Registratienummer: 106596 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 264 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

lokaal gevorderd of gemetastaseerd blaascarcinoom. 

Verkorte indicatie: BlaasCA, LA of m, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 265 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderd 

of gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 
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Verkorte indicatie: PancreasC, LA of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 266 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine als 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met 

gemcitabine kan worden overwogen bij oudere 

patiënten of bij patiënten met performance status 2. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, mono of combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 267 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderd of 

gemetastaseerd epitheliaal ovariumcarcinoom met 

terugkeer van de ziekte na een recidiefvrije periode 

van ten minste 6 maanden na eerstelijnsbehandeling 

op basis van platina. 

Verkorte indicatie: OvariumC, LA of m combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 268 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal recidiverend 

of gemetastaseerd mammacarcinoom met een 

recidief na adjuvante/neoadjuvante chemotherapie. 

Eerdere chemotherapie moet een antracycline 

hebben omvat, tenzij dit klinisch gecontra-indiceerd 

was. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, lokaal recidief of m, combi met 

paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 645 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als blaasspoeling bij blaaskanker bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, blaasspoeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 693 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een irresectabel en 

gemetastaseerd galwegcarcinoom bij volwassenen is 
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gemcitabine in combinatie met cisplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: GalwegC, inoperabel of m, combi met cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 697 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele weke delen 

tumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: STT, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 833 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1048 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidief Kiemceltumoren. 

Verkorte indicatie: GCT, recidief (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1102 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire 

osteosarcomen. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1103 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverend of refractair Hodgkin 

lymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent HL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1227 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Galblaascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GalblaasC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1228 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuroblastoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1291 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire 

hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1379 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de neo-adjuvante of palliatieve behandeling van 

een blaastumor bij volwassenen in combinatie met 

cisplatine of als cisplatine niet mogelijk is in 

combinatie met carboplatine. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, combi met cisplatine of carboplatine 

neoadjuvant of palliatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1380 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de adjuvante behandeling van een curatief 

geopereerd pancreascarcinoom na R0 of R1 resectie 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC na resectie adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 
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eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1474 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine als 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met 

gemcitabine kan worden overwogen bij oudere 

patiënten of bij patiënten met performance status 2. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, mono of combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1577 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met een 

platinumanaloog na een chirurgische resectie van 

een klinisch stadium I-II NSCLC bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium I of II, na resectie, combi met 

cisplatine of carboplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GEMCITABINE SANDOZ INFVLST CONC 40MG/ML FL 50ML 

 

Zindex nummer: 15611582 

ATC Code: L01BC05 

Werkzame stof: GEMCITABINE 

Registratienummer: 106596 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 264 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

lokaal gevorderd of gemetastaseerd blaascarcinoom. 

Verkorte indicatie: BlaasCA, LA of m, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 265 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderd 

of gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 
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Verkorte indicatie: PancreasC, LA of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 266 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine als 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met 

gemcitabine kan worden overwogen bij oudere 

patiënten of bij patiënten met performance status 2. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, mono of combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 267 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderd of 

gemetastaseerd epitheliaal ovariumcarcinoom met 

terugkeer van de ziekte na een recidiefvrije periode 

van ten minste 6 maanden na eerstelijnsbehandeling 

op basis van platina. 

Verkorte indicatie: OvariumC, LA of m combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 268 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal recidiverend 

of gemetastaseerd mammacarcinoom met een 

recidief na adjuvante/neoadjuvante chemotherapie. 

Eerdere chemotherapie moet een antracycline 

hebben omvat, tenzij dit klinisch gecontra-indiceerd 

was. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, lokaal recidief of m, combi met 

paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 645 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als blaasspoeling bij blaaskanker bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, blaasspoeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 693 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een irresectabel en 

gemetastaseerd galwegcarcinoom bij volwassenen is 
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gemcitabine in combinatie met cisplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: GalwegC, inoperabel of m, combi met cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 697 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele weke delen 

tumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: STT, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 833 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1048 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidief Kiemceltumoren. 

Verkorte indicatie: GCT, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1197 van 4271 

 

Indicatienummer: 1102 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire 

osteosarcomen. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1103 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverend of refractair Hodgkin 

lymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent HL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1227 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Galblaascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GalblaasC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1228 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuroblastoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1291 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire 

hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1379 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de neo-adjuvante of palliatieve behandeling van 

een blaastumor bij volwassenen in combinatie met 

cisplatine of als cisplatine niet mogelijk is in 

combinatie met carboplatine. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, combi met cisplatine of carboplatine 

neoadjuvant of palliatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1380 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de adjuvante behandeling van een curatief 

geopereerd pancreascarcinoom na R0 of R1 resectie 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC na resectie adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 
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eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1474 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine als 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met 

gemcitabine kan worden overwogen bij oudere 

patiënten of bij patiënten met performance status 2. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, mono of combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1577 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met een 

platinumanaloog na een chirurgische resectie van 

een klinisch stadium I-II NSCLC bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium I of II, na resectie, combi met 

cisplatine of carboplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GEMCITABINE SUN INFVLST 10MG/ML ZAK 120ML 

 

Zindex nummer: 16202996 

ATC Code: L01BC05 

Werkzame stof: GEMCITABINE 

Registratienummer: 116483 

Fabrikant: SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 264 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

lokaal gevorderd of gemetastaseerd blaascarcinoom. 

Verkorte indicatie: BlaasCA, LA of m, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 265 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderd 

of gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 
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Verkorte indicatie: PancreasC, LA of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 266 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine als 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met 

gemcitabine kan worden overwogen bij oudere 

patiënten of bij patiënten met performance status 2. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, mono of combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 267 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderd of 

gemetastaseerd epitheliaal ovariumcarcinoom met 

terugkeer van de ziekte na een recidiefvrije periode 

van ten minste 6 maanden na eerstelijnsbehandeling 

op basis van platina. 

Verkorte indicatie: OvariumC, LA of m combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 268 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal recidiverend 

of gemetastaseerd mammacarcinoom met een 

recidief na adjuvante/neoadjuvante chemotherapie. 

Eerdere chemotherapie moet een antracycline 

hebben omvat, tenzij dit klinisch gecontra-indiceerd 

was. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, lokaal recidief of m, combi met 

paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 645 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als blaasspoeling bij blaaskanker bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, blaasspoeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 693 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een irresectabel en 

gemetastaseerd galwegcarcinoom bij volwassenen is 
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gemcitabine in combinatie met cisplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: GalwegC, inoperabel of m, combi met cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 697 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele weke delen 

tumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: STT, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 833 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1048 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidief Kiemceltumoren. 

Verkorte indicatie: GCT, recidief (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1102 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire 

osteosarcomen. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1103 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverend of refractair Hodgkin 

lymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent HL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1227 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Galblaascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GalblaasC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1228 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuroblastoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1291 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire 

hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1379 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de neo-adjuvante of palliatieve behandeling van 

een blaastumor bij volwassenen in combinatie met 

cisplatine of als cisplatine niet mogelijk is in 

combinatie met carboplatine. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, combi met cisplatine of carboplatine 

neoadjuvant of palliatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1380 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de adjuvante behandeling van een curatief 

geopereerd pancreascarcinoom na R0 of R1 resectie 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC na resectie adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 
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eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1474 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine als 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met 

gemcitabine kan worden overwogen bij oudere 

patiënten of bij patiënten met performance status 2. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, mono of combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1577 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met een 

platinumanaloog na een chirurgische resectie van 

een klinisch stadium I-II NSCLC bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium I of II, na resectie, combi met 

cisplatine of carboplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GEMCITABINE SUN INFVLST 10MG/ML ZAK 160ML 

 

Zindex nummer: 16203003 

ATC Code: L01BC05 

Werkzame stof: GEMCITABINE 

Registratienummer: 117781 

Fabrikant: SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 264 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

lokaal gevorderd of gemetastaseerd blaascarcinoom. 

Verkorte indicatie: BlaasCA, LA of m, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 265 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderd 

of gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 
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Verkorte indicatie: PancreasC, LA of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 266 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine als 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met 

gemcitabine kan worden overwogen bij oudere 

patiënten of bij patiënten met performance status 2. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, mono of combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 267 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderd of 

gemetastaseerd epitheliaal ovariumcarcinoom met 

terugkeer van de ziekte na een recidiefvrije periode 

van ten minste 6 maanden na eerstelijnsbehandeling 

op basis van platina. 

Verkorte indicatie: OvariumC, LA of m combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 268 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal recidiverend 

of gemetastaseerd mammacarcinoom met een 

recidief na adjuvante/neoadjuvante chemotherapie. 

Eerdere chemotherapie moet een antracycline 

hebben omvat, tenzij dit klinisch gecontra-indiceerd 

was. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, lokaal recidief of m, combi met 

paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 645 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als blaasspoeling bij blaaskanker bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, blaasspoeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 693 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een irresectabel en 

gemetastaseerd galwegcarcinoom bij volwassenen is 
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gemcitabine in combinatie met cisplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: GalwegC, inoperabel of m, combi met cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 697 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele weke delen 

tumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: STT, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 833 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1048 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidief Kiemceltumoren. 

Verkorte indicatie: GCT, recidief (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1102 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire 

osteosarcomen. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1103 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverend of refractair Hodgkin 

lymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent HL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1227 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Galblaascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GalblaasC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1228 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuroblastoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1291 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire 

hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1379 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de neo-adjuvante of palliatieve behandeling van 

een blaastumor bij volwassenen in combinatie met 

cisplatine of als cisplatine niet mogelijk is in 

combinatie met carboplatine. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, combi met cisplatine of carboplatine 

neoadjuvant of palliatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1380 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de adjuvante behandeling van een curatief 

geopereerd pancreascarcinoom na R0 of R1 resectie 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC na resectie adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 
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eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1474 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine als 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met 

gemcitabine kan worden overwogen bij oudere 

patiënten of bij patiënten met performance status 2. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, mono of combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1577 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met een 

platinumanaloog na een chirurgische resectie van 

een klinisch stadium I-II NSCLC bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium I of II, na resectie, combi met 

cisplatine of carboplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GEMCITABINE SUN INFVLST 10MG/ML ZAK 180ML 

 

Zindex nummer: 16203011 

ATC Code: L01BC05 

Werkzame stof: GEMCITABINE 

Registratienummer: 117784 

Fabrikant: SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 264 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

lokaal gevorderd of gemetastaseerd blaascarcinoom. 

Verkorte indicatie: BlaasCA, LA of m, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 265 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderd 

of gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 
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Verkorte indicatie: PancreasC, LA of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 266 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine als 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met 

gemcitabine kan worden overwogen bij oudere 

patiënten of bij patiënten met performance status 2. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, mono of combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 267 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderd of 

gemetastaseerd epitheliaal ovariumcarcinoom met 

terugkeer van de ziekte na een recidiefvrije periode 

van ten minste 6 maanden na eerstelijnsbehandeling 

op basis van platina. 

Verkorte indicatie: OvariumC, LA of m combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 268 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal recidiverend 

of gemetastaseerd mammacarcinoom met een 

recidief na adjuvante/neoadjuvante chemotherapie. 

Eerdere chemotherapie moet een antracycline 

hebben omvat, tenzij dit klinisch gecontra-indiceerd 

was. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, lokaal recidief of m, combi met 

paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 645 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als blaasspoeling bij blaaskanker bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, blaasspoeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 693 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een irresectabel en 

gemetastaseerd galwegcarcinoom bij volwassenen is 
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gemcitabine in combinatie met cisplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: GalwegC, inoperabel of m, combi met cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 697 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele weke delen 

tumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: STT, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 833 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1048 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidief Kiemceltumoren. 

Verkorte indicatie: GCT, recidief (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1102 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire 

osteosarcomen. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1103 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverend of refractair Hodgkin 

lymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent HL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1227 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Galblaascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GalblaasC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1228 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuroblastoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1291 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire 

hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1379 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de neo-adjuvante of palliatieve behandeling van 

een blaastumor bij volwassenen in combinatie met 

cisplatine of als cisplatine niet mogelijk is in 

combinatie met carboplatine. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, combi met cisplatine of carboplatine 

neoadjuvant of palliatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1380 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de adjuvante behandeling van een curatief 

geopereerd pancreascarcinoom na R0 of R1 resectie 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC na resectie adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 
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eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1474 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine als 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met 

gemcitabine kan worden overwogen bij oudere 

patiënten of bij patiënten met performance status 2. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, mono of combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1577 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met een 

platinumanaloog na een chirurgische resectie van 

een klinisch stadium I-II NSCLC bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium I of II, na resectie, combi met 

cisplatine of carboplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GEMCITABINE SUN INFVLST 10MG/ML ZAK 200ML 

 

Zindex nummer: 16203046 

ATC Code: L01BC05 

Werkzame stof: GEMCITABINE 

Registratienummer: 117785 

Fabrikant: SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 264 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

lokaal gevorderd of gemetastaseerd blaascarcinoom. 

Verkorte indicatie: BlaasCA, LA of m, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 265 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderd 

of gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 
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Verkorte indicatie: PancreasC, LA of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 266 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine als 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met 

gemcitabine kan worden overwogen bij oudere 

patiënten of bij patiënten met performance status 2. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, mono of combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 267 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderd of 

gemetastaseerd epitheliaal ovariumcarcinoom met 

terugkeer van de ziekte na een recidiefvrije periode 

van ten minste 6 maanden na eerstelijnsbehandeling 

op basis van platina. 

Verkorte indicatie: OvariumC, LA of m combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 268 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal recidiverend 

of gemetastaseerd mammacarcinoom met een 

recidief na adjuvante/neoadjuvante chemotherapie. 

Eerdere chemotherapie moet een antracycline 

hebben omvat, tenzij dit klinisch gecontra-indiceerd 

was. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, lokaal recidief of m, combi met 

paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 645 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als blaasspoeling bij blaaskanker bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, blaasspoeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 693 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een irresectabel en 

gemetastaseerd galwegcarcinoom bij volwassenen is 
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gemcitabine in combinatie met cisplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: GalwegC, inoperabel of m, combi met cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 697 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele weke delen 

tumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: STT, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 833 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1048 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidief Kiemceltumoren. 

Verkorte indicatie: GCT, recidief (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1102 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire 

osteosarcomen. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1103 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverend of refractair Hodgkin 

lymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent HL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1227 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Galblaascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GalblaasC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1228 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuroblastoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1291 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire 

hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1379 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de neo-adjuvante of palliatieve behandeling van 

een blaastumor bij volwassenen in combinatie met 

cisplatine of als cisplatine niet mogelijk is in 

combinatie met carboplatine. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, combi met cisplatine of carboplatine 

neoadjuvant of palliatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1380 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de adjuvante behandeling van een curatief 

geopereerd pancreascarcinoom na R0 of R1 resectie 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC na resectie adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 
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eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1474 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine als 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met 

gemcitabine kan worden overwogen bij oudere 

patiënten of bij patiënten met performance status 2. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, mono of combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1577 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met een 

platinumanaloog na een chirurgische resectie van 

een klinisch stadium I-II NSCLC bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium I of II, na resectie, combi met 

cisplatine of carboplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GEMCITABINE SUN INFVLST 10MG/ML ZAK 220ML 

 

Zindex nummer: 16203054 

ATC Code: L01BC05 

Werkzame stof: GEMCITABINE 

Registratienummer: 117786 

Fabrikant: SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 264 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

lokaal gevorderd of gemetastaseerd blaascarcinoom. 

Verkorte indicatie: BlaasCA, LA of m, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 265 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderd 

of gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 
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Verkorte indicatie: PancreasC, LA of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 266 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine als 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met 

gemcitabine kan worden overwogen bij oudere 

patiënten of bij patiënten met performance status 2. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, mono of combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 267 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderd of 

gemetastaseerd epitheliaal ovariumcarcinoom met 

terugkeer van de ziekte na een recidiefvrije periode 

van ten minste 6 maanden na eerstelijnsbehandeling 

op basis van platina. 

Verkorte indicatie: OvariumC, LA of m combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 268 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal recidiverend 

of gemetastaseerd mammacarcinoom met een 

recidief na adjuvante/neoadjuvante chemotherapie. 

Eerdere chemotherapie moet een antracycline 

hebben omvat, tenzij dit klinisch gecontra-indiceerd 

was. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, lokaal recidief of m, combi met 

paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 645 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als blaasspoeling bij blaaskanker bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, blaasspoeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 693 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een irresectabel en 

gemetastaseerd galwegcarcinoom bij volwassenen is 
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gemcitabine in combinatie met cisplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: GalwegC, inoperabel of m, combi met cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 697 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele weke delen 

tumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: STT, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 833 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1048 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidief Kiemceltumoren. 

Verkorte indicatie: GCT, recidief (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1102 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire 

osteosarcomen. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1103 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverend of refractair Hodgkin 

lymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent HL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1227 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Galblaascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GalblaasC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1228 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuroblastoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1291 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire 

hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1379 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de neo-adjuvante of palliatieve behandeling van 

een blaastumor bij volwassenen in combinatie met 

cisplatine of als cisplatine niet mogelijk is in 

combinatie met carboplatine. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, combi met cisplatine of carboplatine 

neoadjuvant of palliatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1380 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de adjuvante behandeling van een curatief 

geopereerd pancreascarcinoom na R0 of R1 resectie 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC na resectie adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 
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eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1474 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine als 

eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met 

gemcitabine kan worden overwogen bij oudere 

patiënten of bij patiënten met performance status 2. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, 1e lijn, mono of combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1577 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met een 

platinumanaloog na een chirurgische resectie van 

een klinisch stadium I-II NSCLC bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium I of II, na resectie, combi met 

cisplatine of carboplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GENOTROPIN GOQUICK INJPDR  5MG+CONS+SV 1ML IN WWSP 

 

Zindex nummer: 15583910 

ATC Code: H01AC01 

Werkzame stof: SOMATROPINE 

Registratienummer: 25480 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 486 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

groeifalen geassocieerd met SHOX deficiëntie, die is 

vastgesled door DNA analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SHOX deficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1126 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de lange-termijnbehandeling van kinderen met 
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groeistoornissen als gevolg van een ontoereikende 

secretie van normaal endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1127 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van een kleine gestalte bij 

kinderen ten gevolge van het syndroom van Turner 

dat is vastgesteld door chromosoomanalyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1128 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeiachterstand bij 

kinderen in de prepuberteit met een chronische 

nierfunctiestoornis. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1130 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met een 

ernstige groeihormoondeficiëntie op volwassen 

leeftijd worden gedefinieerd als patiënten met 

bekende hypothalamus-hypofyse pathologie en 

tenminste één bekende hypofyse-hormoon 

deficiëntie, niet zijnde prolactine. Deze patiënten 

moeten één enkele dynamische test ondergaan om 

de diagnose groeihormoondeficiëntie te stellen of uit 

te sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1131 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Bij patiënten met in de jeugd ingetreden, geïsoleerde 

groeihormoondeficiëntie (geen bewijs voor een 

hypothalamus-hypofyse-aandoening of bestraling van 

de schedel), worden twee dynamische (stimulatie-) 

testen aanbevolen, behalve voor diegenen die lage 

IGF-I concentraties hebben (<-2 SDS), voor wie één 

test in overweging moet worden genomen. De 

referentiewaarde (cut-off point) van de dynamische 

test moet strikt gehanteerd worden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1132 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van kinderen met 

groeiachterstand als gevolg van onvoldoende 

groeihormoonsecretie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1133 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van groeiachterstand als 

gevolg van het syndroom van Turner, bevestigd door 

middel van chromosoom-analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1134 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen ten gevolge van 

onvoldoende productie van groeihormoon 

(groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1135 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

Turner-syndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1136 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1137 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen (huidige lengte 

standaarddeviatie score (SDS) < -2,5 en met een 

voor de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1) 

bij kleine kinderen/adolescenten die bij de geboorte 

te klein waren voor de zwangerschapsduur (SGA = 

small for gestational age) met een geboortegewicht 

en/of -lengte kleiner dan –2 standaarddeviatie (SD) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

in het afgelopen jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1138 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met een Prader-Willi-syndroom (PWS) 

voor verbetering van de groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose ‘PWS’ dient door 

het juiste genetische onderzoek te worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1139 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van kinderen met 

groeistoornissen veroorzaakt door onvoldoende 

secretie van endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1140 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van meisjes vanaf 2 jaar oud 

met groeistoornissen geassocieerd met het syndroom 

van Turner. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1141 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen vóór de puberteit met 

groeistoornissen geassocieerd met chronische 

nierinsufficiëntie tot het moment van 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1142 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens het volwassen leven: De patiënt 

heeft een tekort aan groeihormoon als gevolg van 

een aandoening van de hypothalamus of hypofyse en 

minstens één ander vastgesteld hormoontekort 

(behalve prolactine). Er moeten geen tests voor 

groeihormoondeficiëntie worden uitgevoerd totdat 

voldoende substitutiebehandeling voor de andere 

hormoontekorten is ingesteld. Voorafgaand aan de 

behandeling moet groeihormoondeficiëntie op de 

juiste wijze worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1143 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens de jeugd: Patiënten bij wie 

groeihormoontekort tijdens de jeugd ontstaan is, 

moeten opnieuw getest worden om het 

groeihormoontekort tijdens hun volwassenheid te 

bevestigen alvorens substitutiebehandeling wordt 

gestart. Voorafgaand aan de behandeling moet 

groeihormoondeficiëntie op de juiste wijze worden 

bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 
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Indicatienummer: 1144 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij kinderen ten gevolge van 

onvoldoende groeihormoon productie (GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1145 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij meisjes ten gevolge van 

gonadale disgenesie (syndroom van Turner). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1146 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij prepuberale kinderen ten 

gevolge van chronische nierziekte. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1147 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de jeugd moeten 

opnieuw worden onderzocht voor de 

secretiecapaciteit van groeihormoon nadat de groei is 

voltooid. Onderzoek is niet noodzakelijk voor 

patiënten met meer dan drie hypofyse-

hormoonafwijkingen, met ernstige 

groeihormoondeficiëntie voortkomend uit een 

vastgestelde genetische oorzaak, voortkomend uit 

structurele hypothalamus-hypofyse afwijkingen, 

voortkomend uit tumoren in het centraal 

zenuwstelsel of door bestraling met een hoge dosis 

van het hoofd of met groeihormoondeficiëntie 

voortkomend uit een aandoening of insult van de 

hypofyse/hypothalamus, wanneer de waarden van 

serum insulin-like growth factor (IGF-I) <-2 SDS zijn 

na ten minste vier weken groeihormoonbehandeling. 

Bij alle andere patiënten is een IGF-I meting en één 

groeihormoonstimulatietest vereist. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1148 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de volwassen 

leeftijd:Duidelijk aanwezige groeihormoondeficiëntie 

bij personen met een bekende hypothalamus-

/hypofyse-afwijking, bestraling van het hoofd en 

hersentraumata. Groeihormoondeficiëntie moet met 

één andere asdeficiëntie geassocieerd zijn, anders 
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dan prolactine. Groeihormoondeficiëntie moet 

aangetoond zijn middels een provocatietest, nadat 

adequate substitutietherapie voor elke andere 

deficiënte as heeft plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 478 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen ten 

gevolge van een insufficiënte productie van 

groeihormoon (groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 479 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg van Turnersyndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 480 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van kinderen met een Prader-Willi 

syndroom (PWS) ter verbetering van groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose PWS dient te 

worden bevestigd door middel van geschikte 

genetische tests. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 481 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 483 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Begin op volwassen leeftijd: Patiënten die een 

ernstige groeihormoondeficiëntie hebben die verband 

houdt met multipele hormoondeficiënties als gevolg 

van bekend hypothalamisch of hypofysair lijden en 

die ten minste één andere 

hypofysehormoondeficiëntie hebben, behoudens 

prolactine. Deze patiënten dienen een geschikte 

dynamische test te ondergaan om een 

groeihormoondeficiëntie vast te stellen of uit te 

sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 484 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Begin tijdens de kindertijd: Patiënten die in hun 

kindertijd een tekort aan groeihormoon hadden als 

gevolg van congenitale, genetische, verworven of 

idiopathische oorzaken. Patiënten met 

groeihormoondeficiëntie (GHD) stammend uit de 

kindertijd dienen na voltooiing van de lengtegroei te 

worden herbeoordeeld op de secretiecapaciteit voor 

groeihormoon. Bij patiënten die een grote kans lopen 

op een aanhoudende GHD, d.w.z. door een 

congenitale oorzaak of als neveneffect van hypofysair 

hypothalamisch lijden of een trauma, dient een 

Insuline-achtige groeifactor I (IGF-I) SDS < -2 na 

tenminste 4 weken stoppen met 

groeihormoonbehandeling, als voldoende bewijs voor 

een verborgen GHD te worden gezien. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1125 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen met een 

duidelijke groeihormoondeficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1129 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van groeistoornissen bij kleine 

kinderen (huidige lengte SDS < -2,5 en met een voor 

de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1), die 

bij geboorte te klein of te licht zijn voor de duur van 

de zwangerschap (geboortegewicht en/of lengte 

kleiner dan –2SD) (SGA / small for gestational age) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

gedurende het laatste jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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GENOTROPIN GOQUICK INJPDR 12MG+CONS+SV 1ML IN WWSP 

 

Zindex nummer: 15583929 

ATC Code: H01AC01 

Werkzame stof: SOMATROPINE 

Registratienummer: 15790 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 486 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

groeifalen geassocieerd met SHOX deficiëntie, die is 

vastgesled door DNA analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SHOX deficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1126 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de lange-termijnbehandeling van kinderen met 

groeistoornissen als gevolg van een ontoereikende 

secretie van normaal endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1127 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van een kleine gestalte bij 

kinderen ten gevolge van het syndroom van Turner 

dat is vastgesteld door chromosoomanalyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1128 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeiachterstand bij 

kinderen in de prepuberteit met een chronische 

nierfunctiestoornis. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1130 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met een 

ernstige groeihormoondeficiëntie op volwassen 

leeftijd worden gedefinieerd als patiënten met 

bekende hypothalamus-hypofyse pathologie en 

tenminste één bekende hypofyse-hormoon 

deficiëntie, niet zijnde prolactine. Deze patiënten 

moeten één enkele dynamische test ondergaan om 

de diagnose groeihormoondeficiëntie te stellen of uit 

te sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 
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Indicatienummer: 1131 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Bij patiënten met in de jeugd ingetreden, geïsoleerde 

groeihormoondeficiëntie (geen bewijs voor een 

hypothalamus-hypofyse-aandoening of bestraling van 

de schedel), worden twee dynamische (stimulatie-) 

testen aanbevolen, behalve voor diegenen die lage 

IGF-I concentraties hebben (<-2 SDS), voor wie één 

test in overweging moet worden genomen. De 

referentiewaarde (cut-off point) van de dynamische 

test moet strikt gehanteerd worden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1132 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van kinderen met 

groeiachterstand als gevolg van onvoldoende 

groeihormoonsecretie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1133 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van groeiachterstand als 

gevolg van het syndroom van Turner, bevestigd door 

middel van chromosoom-analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1134 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen ten gevolge van 

onvoldoende productie van groeihormoon 

(groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1135 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

Turner-syndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1136 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1137 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 
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adolescenten met groeistoornissen (huidige lengte 

standaarddeviatie score (SDS) < -2,5 en met een 

voor de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1) 

bij kleine kinderen/adolescenten die bij de geboorte 

te klein waren voor de zwangerschapsduur (SGA = 

small for gestational age) met een geboortegewicht 

en/of -lengte kleiner dan –2 standaarddeviatie (SD) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

in het afgelopen jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1138 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met een Prader-Willi-syndroom (PWS) 

voor verbetering van de groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose ‘PWS’ dient door 

het juiste genetische onderzoek te worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1139 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van kinderen met 

groeistoornissen veroorzaakt door onvoldoende 

secretie van endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1140 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van meisjes vanaf 2 jaar oud 

met groeistoornissen geassocieerd met het syndroom 

van Turner. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1141 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen vóór de puberteit met 

groeistoornissen geassocieerd met chronische 

nierinsufficiëntie tot het moment van 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1142 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens het volwassen leven: De patiënt 

heeft een tekort aan groeihormoon als gevolg van 

een aandoening van de hypothalamus of hypofyse en 

minstens één ander vastgesteld hormoontekort 

(behalve prolactine). Er moeten geen tests voor 
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groeihormoondeficiëntie worden uitgevoerd totdat 

voldoende substitutiebehandeling voor de andere 

hormoontekorten is ingesteld. Voorafgaand aan de 

behandeling moet groeihormoondeficiëntie op de 

juiste wijze worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1143 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens de jeugd: Patiënten bij wie 

groeihormoontekort tijdens de jeugd ontstaan is, 

moeten opnieuw getest worden om het 

groeihormoontekort tijdens hun volwassenheid te 

bevestigen alvorens substitutiebehandeling wordt 

gestart. Voorafgaand aan de behandeling moet 

groeihormoondeficiëntie op de juiste wijze worden 

bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1144 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij kinderen ten gevolge van 

onvoldoende groeihormoon productie (GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1145 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij meisjes ten gevolge van 

gonadale disgenesie (syndroom van Turner). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1146 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij prepuberale kinderen ten 

gevolge van chronische nierziekte. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1147 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de jeugd moeten 

opnieuw worden onderzocht voor de 

secretiecapaciteit van groeihormoon nadat de groei is 

voltooid. Onderzoek is niet noodzakelijk voor 

patiënten met meer dan drie hypofyse-

hormoonafwijkingen, met ernstige 

groeihormoondeficiëntie voortkomend uit een 

vastgestelde genetische oorzaak, voortkomend uit 
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structurele hypothalamus-hypofyse afwijkingen, 

voortkomend uit tumoren in het centraal 

zenuwstelsel of door bestraling met een hoge dosis 

van het hoofd of met groeihormoondeficiëntie 

voortkomend uit een aandoening of insult van de 

hypofyse/hypothalamus, wanneer de waarden van 

serum insulin-like growth factor (IGF-I) <-2 SDS zijn 

na ten minste vier weken groeihormoonbehandeling. 

Bij alle andere patiënten is een IGF-I meting en één 

groeihormoonstimulatietest vereist. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1148 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de volwassen 

leeftijd:Duidelijk aanwezige groeihormoondeficiëntie 

bij personen met een bekende hypothalamus-

/hypofyse-afwijking, bestraling van het hoofd en 

hersentraumata. Groeihormoondeficiëntie moet met 

één andere asdeficiëntie geassocieerd zijn, anders 

dan prolactine. Groeihormoondeficiëntie moet 

aangetoond zijn middels een provocatietest, nadat 

adequate substitutietherapie voor elke andere 

deficiënte as heeft plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 478 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen ten 

gevolge van een insufficiënte productie van 

groeihormoon (groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 479 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg van Turnersyndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 480 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van kinderen met een Prader-Willi 

syndroom (PWS) ter verbetering van groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose PWS dient te 

worden bevestigd door middel van geschikte 

genetische tests. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 481 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 
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gevolg chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 483 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Begin op volwassen leeftijd: Patiënten die een 

ernstige groeihormoondeficiëntie hebben die verband 

houdt met multipele hormoondeficiënties als gevolg 

van bekend hypothalamisch of hypofysair lijden en 

die ten minste één andere 

hypofysehormoondeficiëntie hebben, behoudens 

prolactine. Deze patiënten dienen een geschikte 

dynamische test te ondergaan om een 

groeihormoondeficiëntie vast te stellen of uit te 

sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 484 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Begin tijdens de kindertijd: Patiënten die in hun 

kindertijd een tekort aan groeihormoon hadden als 

gevolg van congenitale, genetische, verworven of 

idiopathische oorzaken. Patiënten met 

groeihormoondeficiëntie (GHD) stammend uit de 

kindertijd dienen na voltooiing van de lengtegroei te 

worden herbeoordeeld op de secretiecapaciteit voor 

groeihormoon. Bij patiënten die een grote kans lopen 

op een aanhoudende GHD, d.w.z. door een 

congenitale oorzaak of als neveneffect van hypofysair 

hypothalamisch lijden of een trauma, dient een 

Insuline-achtige groeifactor I (IGF-I) SDS < -2 na 

tenminste 4 weken stoppen met 

groeihormoonbehandeling, als voldoende bewijs voor 

een verborgen GHD te worden gezien. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1125 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen met een 

duidelijke groeihormoondeficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1129 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van groeistoornissen bij kleine 

kinderen (huidige lengte SDS < -2,5 en met een voor 

de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1), die 

bij geboorte te klein of te licht zijn voor de duur van 

de zwangerschap (geboortegewicht en/of lengte 

kleiner dan –2SD) (SGA / small for gestational age) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

gedurende het laatste jaar). 
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Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GENOTROPIN INJPDR PATROON 12MG + CONS+SOLV 1ML 

 

Zindex nummer: 14607573 

ATC Code: H01AC01 

Werkzame stof: SOMATROPINE 

Registratienummer: 15790 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 486 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

groeifalen geassocieerd met SHOX deficiëntie, die is 

vastgesled door DNA analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SHOX deficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1126 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de lange-termijnbehandeling van kinderen met 

groeistoornissen als gevolg van een ontoereikende 

secretie van normaal endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1127 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van een kleine gestalte bij 

kinderen ten gevolge van het syndroom van Turner 

dat is vastgesteld door chromosoomanalyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1128 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeiachterstand bij 

kinderen in de prepuberteit met een chronische 

nierfunctiestoornis. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1130 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met een 

ernstige groeihormoondeficiëntie op volwassen 

leeftijd worden gedefinieerd als patiënten met 

bekende hypothalamus-hypofyse pathologie en 

tenminste één bekende hypofyse-hormoon 

deficiëntie, niet zijnde prolactine. Deze patiënten 

moeten één enkele dynamische test ondergaan om 

de diagnose groeihormoondeficiëntie te stellen of uit 

te sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1131 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Bij patiënten met in de jeugd ingetreden, geïsoleerde 

groeihormoondeficiëntie (geen bewijs voor een 

hypothalamus-hypofyse-aandoening of bestraling van 

de schedel), worden twee dynamische (stimulatie-) 

testen aanbevolen, behalve voor diegenen die lage 

IGF-I concentraties hebben (<-2 SDS), voor wie één 

test in overweging moet worden genomen. De 

referentiewaarde (cut-off point) van de dynamische 

test moet strikt gehanteerd worden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1132 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van kinderen met 

groeiachterstand als gevolg van onvoldoende 

groeihormoonsecretie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1133 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van groeiachterstand als 

gevolg van het syndroom van Turner, bevestigd door 

middel van chromosoom-analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1134 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen ten gevolge van 

onvoldoende productie van groeihormoon 

(groeihormoondeficiëntie, GHD). 
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Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1135 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

Turner-syndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1136 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1137 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen (huidige lengte 

standaarddeviatie score (SDS) < -2,5 en met een 

voor de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1) 

bij kleine kinderen/adolescenten die bij de geboorte 

te klein waren voor de zwangerschapsduur (SGA = 

small for gestational age) met een geboortegewicht 

en/of -lengte kleiner dan –2 standaarddeviatie (SD) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

in het afgelopen jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1138 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met een Prader-Willi-syndroom (PWS) 

voor verbetering van de groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose ‘PWS’ dient door 

het juiste genetische onderzoek te worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1139 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van kinderen met 

groeistoornissen veroorzaakt door onvoldoende 

secretie van endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1140 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van meisjes vanaf 2 jaar oud 

met groeistoornissen geassocieerd met het syndroom 

van Turner. 
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Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1141 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen vóór de puberteit met 

groeistoornissen geassocieerd met chronische 

nierinsufficiëntie tot het moment van 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1142 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens het volwassen leven: De patiënt 

heeft een tekort aan groeihormoon als gevolg van 

een aandoening van de hypothalamus of hypofyse en 

minstens één ander vastgesteld hormoontekort 

(behalve prolactine). Er moeten geen tests voor 

groeihormoondeficiëntie worden uitgevoerd totdat 

voldoende substitutiebehandeling voor de andere 

hormoontekorten is ingesteld. Voorafgaand aan de 

behandeling moet groeihormoondeficiëntie op de 

juiste wijze worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1143 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens de jeugd: Patiënten bij wie 

groeihormoontekort tijdens de jeugd ontstaan is, 

moeten opnieuw getest worden om het 

groeihormoontekort tijdens hun volwassenheid te 

bevestigen alvorens substitutiebehandeling wordt 

gestart. Voorafgaand aan de behandeling moet 

groeihormoondeficiëntie op de juiste wijze worden 

bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1144 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij kinderen ten gevolge van 

onvoldoende groeihormoon productie (GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1145 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij meisjes ten gevolge van 

gonadale disgenesie (syndroom van Turner). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 0-18 
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jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1146 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij prepuberale kinderen ten 

gevolge van chronische nierziekte. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1147 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de jeugd moeten 

opnieuw worden onderzocht voor de 

secretiecapaciteit van groeihormoon nadat de groei is 

voltooid. Onderzoek is niet noodzakelijk voor 

patiënten met meer dan drie hypofyse-

hormoonafwijkingen, met ernstige 

groeihormoondeficiëntie voortkomend uit een 

vastgestelde genetische oorzaak, voortkomend uit 

structurele hypothalamus-hypofyse afwijkingen, 

voortkomend uit tumoren in het centraal 

zenuwstelsel of door bestraling met een hoge dosis 

van het hoofd of met groeihormoondeficiëntie 

voortkomend uit een aandoening of insult van de 

hypofyse/hypothalamus, wanneer de waarden van 

serum insulin-like growth factor (IGF-I) <-2 SDS zijn 

na ten minste vier weken groeihormoonbehandeling. 

Bij alle andere patiënten is een IGF-I meting en één 

groeihormoonstimulatietest vereist. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1148 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de volwassen 

leeftijd:Duidelijk aanwezige groeihormoondeficiëntie 

bij personen met een bekende hypothalamus-

/hypofyse-afwijking, bestraling van het hoofd en 

hersentraumata. Groeihormoondeficiëntie moet met 

één andere asdeficiëntie geassocieerd zijn, anders 

dan prolactine. Groeihormoondeficiëntie moet 

aangetoond zijn middels een provocatietest, nadat 

adequate substitutietherapie voor elke andere 

deficiënte as heeft plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 478 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen ten 

gevolge van een insufficiënte productie van 

groeihormoon (groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 479 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg van Turnersyndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 480 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van kinderen met een Prader-Willi 

syndroom (PWS) ter verbetering van groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose PWS dient te 

worden bevestigd door middel van geschikte 

genetische tests. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 481 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 483 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Begin op volwassen leeftijd: Patiënten die een 

ernstige groeihormoondeficiëntie hebben die verband 

houdt met multipele hormoondeficiënties als gevolg 

van bekend hypothalamisch of hypofysair lijden en 

die ten minste één andere 

hypofysehormoondeficiëntie hebben, behoudens 

prolactine. Deze patiënten dienen een geschikte 

dynamische test te ondergaan om een 

groeihormoondeficiëntie vast te stellen of uit te 

sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 484 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Begin tijdens de kindertijd: Patiënten die in hun 

kindertijd een tekort aan groeihormoon hadden als 

gevolg van congenitale, genetische, verworven of 

idiopathische oorzaken. Patiënten met 

groeihormoondeficiëntie (GHD) stammend uit de 

kindertijd dienen na voltooiing van de lengtegroei te 

worden herbeoordeeld op de secretiecapaciteit voor 

groeihormoon. Bij patiënten die een grote kans lopen 

op een aanhoudende GHD, d.w.z. door een 

congenitale oorzaak of als neveneffect van hypofysair 

hypothalamisch lijden of een trauma, dient een 

Insuline-achtige groeifactor I (IGF-I) SDS < -2 na 

tenminste 4 weken stoppen met 

groeihormoonbehandeling, als voldoende bewijs voor 
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een verborgen GHD te worden gezien. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1125 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen met een 

duidelijke groeihormoondeficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1129 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van groeistoornissen bij kleine 

kinderen (huidige lengte SDS < -2,5 en met een voor 

de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1), die 

bij geboorte te klein of te licht zijn voor de duur van 

de zwangerschap (geboortegewicht en/of lengte 

kleiner dan –2SD) (SGA / small for gestational age) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

gedurende het laatste jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GENOTROPIN INJPDR PATROON 5MG + CONS+SOLV 1ML 

 

Zindex nummer: 14607557 

ATC Code: H01AC01 

Werkzame stof: SOMATROPINE 

Registratienummer: 25480 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 486 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 
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groeifalen geassocieerd met SHOX deficiëntie, die is 

vastgesled door DNA analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SHOX deficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1126 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de lange-termijnbehandeling van kinderen met 

groeistoornissen als gevolg van een ontoereikende 

secretie van normaal endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1127 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van een kleine gestalte bij 

kinderen ten gevolge van het syndroom van Turner 

dat is vastgesteld door chromosoomanalyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1128 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeiachterstand bij 

kinderen in de prepuberteit met een chronische 

nierfunctiestoornis. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1130 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met een 

ernstige groeihormoondeficiëntie op volwassen 

leeftijd worden gedefinieerd als patiënten met 

bekende hypothalamus-hypofyse pathologie en 

tenminste één bekende hypofyse-hormoon 

deficiëntie, niet zijnde prolactine. Deze patiënten 

moeten één enkele dynamische test ondergaan om 

de diagnose groeihormoondeficiëntie te stellen of uit 

te sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1131 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Bij patiënten met in de jeugd ingetreden, geïsoleerde 

groeihormoondeficiëntie (geen bewijs voor een 

hypothalamus-hypofyse-aandoening of bestraling van 

de schedel), worden twee dynamische (stimulatie-) 

testen aanbevolen, behalve voor diegenen die lage 

IGF-I concentraties hebben (<-2 SDS), voor wie één 

test in overweging moet worden genomen. De 

referentiewaarde (cut-off point) van de dynamische 

test moet strikt gehanteerd worden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 
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Indicatienummer: 1132 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van kinderen met 

groeiachterstand als gevolg van onvoldoende 

groeihormoonsecretie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1133 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van groeiachterstand als 

gevolg van het syndroom van Turner, bevestigd door 

middel van chromosoom-analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1134 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen ten gevolge van 

onvoldoende productie van groeihormoon 

(groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1135 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

Turner-syndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1136 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1137 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen (huidige lengte 

standaarddeviatie score (SDS) < -2,5 en met een 

voor de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1) 

bij kleine kinderen/adolescenten die bij de geboorte 

te klein waren voor de zwangerschapsduur (SGA = 

small for gestational age) met een geboortegewicht 

en/of -lengte kleiner dan –2 standaarddeviatie (SD) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

in het afgelopen jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1138 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met een Prader-Willi-syndroom (PWS) 

voor verbetering van de groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose ‘PWS’ dient door 

het juiste genetische onderzoek te worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1139 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van kinderen met 

groeistoornissen veroorzaakt door onvoldoende 

secretie van endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1140 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van meisjes vanaf 2 jaar oud 

met groeistoornissen geassocieerd met het syndroom 

van Turner. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1141 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen vóór de puberteit met 

groeistoornissen geassocieerd met chronische 

nierinsufficiëntie tot het moment van 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1142 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens het volwassen leven: De patiënt 

heeft een tekort aan groeihormoon als gevolg van 

een aandoening van de hypothalamus of hypofyse en 

minstens één ander vastgesteld hormoontekort 

(behalve prolactine). Er moeten geen tests voor 

groeihormoondeficiëntie worden uitgevoerd totdat 

voldoende substitutiebehandeling voor de andere 

hormoontekorten is ingesteld. Voorafgaand aan de 

behandeling moet groeihormoondeficiëntie op de 

juiste wijze worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1143 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens de jeugd: Patiënten bij wie 
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groeihormoontekort tijdens de jeugd ontstaan is, 

moeten opnieuw getest worden om het 

groeihormoontekort tijdens hun volwassenheid te 

bevestigen alvorens substitutiebehandeling wordt 

gestart. Voorafgaand aan de behandeling moet 

groeihormoondeficiëntie op de juiste wijze worden 

bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1144 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij kinderen ten gevolge van 

onvoldoende groeihormoon productie (GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1145 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij meisjes ten gevolge van 

gonadale disgenesie (syndroom van Turner). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1146 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij prepuberale kinderen ten 

gevolge van chronische nierziekte. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1147 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de jeugd moeten 

opnieuw worden onderzocht voor de 

secretiecapaciteit van groeihormoon nadat de groei is 

voltooid. Onderzoek is niet noodzakelijk voor 

patiënten met meer dan drie hypofyse-

hormoonafwijkingen, met ernstige 

groeihormoondeficiëntie voortkomend uit een 

vastgestelde genetische oorzaak, voortkomend uit 

structurele hypothalamus-hypofyse afwijkingen, 

voortkomend uit tumoren in het centraal 

zenuwstelsel of door bestraling met een hoge dosis 

van het hoofd of met groeihormoondeficiëntie 

voortkomend uit een aandoening of insult van de 

hypofyse/hypothalamus, wanneer de waarden van 

serum insulin-like growth factor (IGF-I) <-2 SDS zijn 

na ten minste vier weken groeihormoonbehandeling. 

Bij alle andere patiënten is een IGF-I meting en één 

groeihormoonstimulatietest vereist. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1148 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de volwassen 

leeftijd:Duidelijk aanwezige groeihormoondeficiëntie 

bij personen met een bekende hypothalamus-

/hypofyse-afwijking, bestraling van het hoofd en 

hersentraumata. Groeihormoondeficiëntie moet met 

één andere asdeficiëntie geassocieerd zijn, anders 

dan prolactine. Groeihormoondeficiëntie moet 

aangetoond zijn middels een provocatietest, nadat 

adequate substitutietherapie voor elke andere 

deficiënte as heeft plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 478 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen ten 

gevolge van een insufficiënte productie van 

groeihormoon (groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 479 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg van Turnersyndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 480 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van kinderen met een Prader-Willi 

syndroom (PWS) ter verbetering van groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose PWS dient te 

worden bevestigd door middel van geschikte 

genetische tests. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 481 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 483 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Begin op volwassen leeftijd: Patiënten die een 

ernstige groeihormoondeficiëntie hebben die verband 

houdt met multipele hormoondeficiënties als gevolg 

van bekend hypothalamisch of hypofysair lijden en 

die ten minste één andere 

hypofysehormoondeficiëntie hebben, behoudens 

prolactine. Deze patiënten dienen een geschikte 

dynamische test te ondergaan om een 
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groeihormoondeficiëntie vast te stellen of uit te 

sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 484 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Begin tijdens de kindertijd: Patiënten die in hun 

kindertijd een tekort aan groeihormoon hadden als 

gevolg van congenitale, genetische, verworven of 

idiopathische oorzaken. Patiënten met 

groeihormoondeficiëntie (GHD) stammend uit de 

kindertijd dienen na voltooiing van de lengtegroei te 

worden herbeoordeeld op de secretiecapaciteit voor 

groeihormoon. Bij patiënten die een grote kans lopen 

op een aanhoudende GHD, d.w.z. door een 

congenitale oorzaak of als neveneffect van hypofysair 

hypothalamisch lijden of een trauma, dient een 

Insuline-achtige groeifactor I (IGF-I) SDS < -2 na 

tenminste 4 weken stoppen met 

groeihormoonbehandeling, als voldoende bewijs voor 

een verborgen GHD te worden gezien. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1125 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen met een 

duidelijke groeihormoondeficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1129 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van groeistoornissen bij kleine 

kinderen (huidige lengte SDS < -2,5 en met een voor 

de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1), die 

bij geboorte te klein of te licht zijn voor de duur van 

de zwangerschap (geboortegewicht en/of lengte 

kleiner dan –2SD) (SGA / small for gestational age) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

gedurende het laatste jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-
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18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GIOTRIF TABLET FILMOMHULD 20MG 

 

Zindex nummer: 15947688 

ATC Code: L01XE13 

Werkzame stof: AFATINIB 

Registratienummer: EU/1/13/879/003 

Fabrikant: BOEHRINGER INGELHEIM BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 20 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met een lokaal uitgebreid of 

gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom 

(NSCLC) met (een) activerende EGFR-mutatie(s) die 

nog niet eerder met een tegen de epidermale-

groeifactorreceptor (EGFR) gerichte 

tyrosinekinaseremmer (TKI) zijn behandeld. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1612 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met een lokaal uitgebreid of 

gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom 

(NSCLC) met plaveiselcelhistologie en progressie op 

of na platina-gebaseerde chemotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, plaveiselcel, >= 2de lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1173 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gecombineerd met cetuximab bij longcarcinoom met 

exon 20 inserties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, exon 20 inserties, combi met cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1452 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij patiënten met longcarcinoom resistentie op 1e 

generatie EGFR-TKI in combinatie met cetuximab bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, therapieresistent, combi met cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 
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Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GIOTRIF TABLET FILMOMHULD 20MG 

 

Zindex nummer: 16667875 

ATC Code: L01XE13 

Werkzame stof: AFATINIB 

Registratienummer: EU/1/13/879/003 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 20 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met een lokaal uitgebreid of 

gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom 

(NSCLC) met (een) activerende EGFR-mutatie(s) die 

nog niet eerder met een tegen de epidermale-

groeifactorreceptor (EGFR) gerichte 

tyrosinekinaseremmer (TKI) zijn behandeld. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1612 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met een lokaal uitgebreid of 

gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom 

(NSCLC) met plaveiselcelhistologie en progressie op 

of na platina-gebaseerde chemotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, plaveiselcel, >= 2de lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1173 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gecombineerd met cetuximab bij longcarcinoom met 

exon 20 inserties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, exon 20 inserties, combi met cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1452 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij patiënten met longcarcinoom resistentie op 1e 

generatie EGFR-TKI in combinatie met cetuximab bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, therapieresistent, combi met cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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GIOTRIF TABLET FILMOMHULD 30MG 

 

Zindex nummer: 15947696 

ATC Code: L01XE13 

Werkzame stof: AFATINIB 

Registratienummer: EU/1/13/879/006 

Fabrikant: BOEHRINGER INGELHEIM BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 20 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met een lokaal uitgebreid of 

gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom 

(NSCLC) met (een) activerende EGFR-mutatie(s) die 

nog niet eerder met een tegen de epidermale-

groeifactorreceptor (EGFR) gerichte 

tyrosinekinaseremmer (TKI) zijn behandeld. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1612 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met een lokaal uitgebreid of 

gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom 

(NSCLC) met plaveiselcelhistologie en progressie op 

of na platina-gebaseerde chemotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, plaveiselcel, >= 2de lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1173 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gecombineerd met cetuximab bij longcarcinoom met 

exon 20 inserties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, exon 20 inserties, combi met cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1452 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij patiënten met longcarcinoom resistentie op 1e 

generatie EGFR-TKI in combinatie met cetuximab bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, therapieresistent, combi met cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GIOTRIF TABLET FILMOMHULD 30MG 

 

Zindex nummer: 16200187 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1247 van 4271 

ATC Code: L01XE13 

Werkzame stof: AFATINIB 

Registratienummer: EU/1/13/879/006 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 20 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met een lokaal uitgebreid of 

gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom 

(NSCLC) met (een) activerende EGFR-mutatie(s) die 

nog niet eerder met een tegen de epidermale-

groeifactorreceptor (EGFR) gerichte 

tyrosinekinaseremmer (TKI) zijn behandeld. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1612 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met een lokaal uitgebreid of 

gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom 

(NSCLC) met plaveiselcelhistologie en progressie op 

of na platina-gebaseerde chemotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, plaveiselcel, >= 2de lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1173 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gecombineerd met cetuximab bij longcarcinoom met 

exon 20 inserties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, exon 20 inserties, combi met cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1452 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij patiënten met longcarcinoom resistentie op 1e 

generatie EGFR-TKI in combinatie met cetuximab bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, therapieresistent, combi met cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GIOTRIF TABLET FILMOMHULD 30MG 

 

Zindex nummer: 16667883 

ATC Code: L01XE13 

Werkzame stof: AFATINIB 

Registratienummer: EU/1/13/879/006 

Fabrikant: EURECO PHARMA 
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Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 20 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met een lokaal uitgebreid of 

gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom 

(NSCLC) met (een) activerende EGFR-mutatie(s) die 

nog niet eerder met een tegen de epidermale-

groeifactorreceptor (EGFR) gerichte 

tyrosinekinaseremmer (TKI) zijn behandeld. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1612 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met een lokaal uitgebreid of 

gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom 

(NSCLC) met plaveiselcelhistologie en progressie op 

of na platina-gebaseerde chemotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, plaveiselcel, >= 2de lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1173 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gecombineerd met cetuximab bij longcarcinoom met 

exon 20 inserties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, exon 20 inserties, combi met cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1452 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij patiënten met longcarcinoom resistentie op 1e 

generatie EGFR-TKI in combinatie met cetuximab bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, therapieresistent, combi met cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GIOTRIF TABLET FILMOMHULD 40MG 

 

Zindex nummer: 15947718 

ATC Code: L01XE13 

Werkzame stof: AFATINIB 

Registratienummer: EU/1/13/879/009 

Fabrikant: BOEHRINGER INGELHEIM BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 20 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1249 van 4271 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met een lokaal uitgebreid of 

gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom 

(NSCLC) met (een) activerende EGFR-mutatie(s) die 

nog niet eerder met een tegen de epidermale-

groeifactorreceptor (EGFR) gerichte 

tyrosinekinaseremmer (TKI) zijn behandeld. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1612 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met een lokaal uitgebreid of 

gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom 

(NSCLC) met plaveiselcelhistologie en progressie op 

of na platina-gebaseerde chemotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, plaveiselcel, >= 2de lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1173 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gecombineerd met cetuximab bij longcarcinoom met 

exon 20 inserties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, exon 20 inserties, combi met cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1452 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij patiënten met longcarcinoom resistentie op 1e 

generatie EGFR-TKI in combinatie met cetuximab bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, therapieresistent, combi met cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GIOTRIF TABLET FILMOMHULD 40MG 

 

Zindex nummer: 16201140 

ATC Code: L01XE13 

Werkzame stof: AFATINIB 

Registratienummer: EU/1/13/879/009 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 20 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met een lokaal uitgebreid of 

gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom 

(NSCLC) met (een) activerende EGFR-mutatie(s) die 
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nog niet eerder met een tegen de epidermale-

groeifactorreceptor (EGFR) gerichte 

tyrosinekinaseremmer (TKI) zijn behandeld. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1612 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met een lokaal uitgebreid of 

gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom 

(NSCLC) met plaveiselcelhistologie en progressie op 

of na platina-gebaseerde chemotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, plaveiselcel, >= 2de lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1173 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gecombineerd met cetuximab bij longcarcinoom met 

exon 20 inserties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, exon 20 inserties, combi met cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1452 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij patiënten met longcarcinoom resistentie op 1e 

generatie EGFR-TKI in combinatie met cetuximab bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, therapieresistent, combi met cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GIOTRIF TABLET FILMOMHULD 40MG 

 

Zindex nummer: 16667891 

ATC Code: L01XE13 

Werkzame stof: AFATINIB 

Registratienummer: EU/1/13/879/009 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 20 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met een lokaal uitgebreid of 

gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom 

(NSCLC) met (een) activerende EGFR-mutatie(s) die 

nog niet eerder met een tegen de epidermale-

groeifactorreceptor (EGFR) gerichte 

tyrosinekinaseremmer (TKI) zijn behandeld. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, mono (Volw.) 
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Indicatienummer: 1612 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met een lokaal uitgebreid of 

gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom 

(NSCLC) met plaveiselcelhistologie en progressie op 

of na platina-gebaseerde chemotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, plaveiselcel, >= 2de lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1173 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gecombineerd met cetuximab bij longcarcinoom met 

exon 20 inserties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, exon 20 inserties, combi met cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1452 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij patiënten met longcarcinoom resistentie op 1e 

generatie EGFR-TKI in combinatie met cetuximab bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, therapieresistent, combi met cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GIOTRIF TABLET FILMOMHULD 50MG 

 

Zindex nummer: 15947726 

ATC Code: L01XE13 

Werkzame stof: AFATINIB 

Registratienummer: EU/1/13/879/012 

Fabrikant: BOEHRINGER INGELHEIM BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 20 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met een lokaal uitgebreid of 

gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom 

(NSCLC) met (een) activerende EGFR-mutatie(s) die 

nog niet eerder met een tegen de epidermale-

groeifactorreceptor (EGFR) gerichte 

tyrosinekinaseremmer (TKI) zijn behandeld. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1612 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met een lokaal uitgebreid of 

gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom 

(NSCLC) met plaveiselcelhistologie en progressie op 

of na platina-gebaseerde chemotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, plaveiselcel, >= 2de lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1173 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gecombineerd met cetuximab bij longcarcinoom met 

exon 20 inserties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, exon 20 inserties, combi met cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1452 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij patiënten met longcarcinoom resistentie op 1e 

generatie EGFR-TKI in combinatie met cetuximab bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LC, therapieresistent, combi met cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GLIVEC CAPSULE 100MG 

 

Zindex nummer: 15803864 

ATC Code: L01XE01 

Werkzame stof: IMATINIB 

Registratienummer: EU/1/01/198/005 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 295 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphia chromosoom (bcr-abl) 

positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML), 

voor wie beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 298 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met Ph+ CML in de 

chronische fase na falen van interferon-alfa therapie, 

of in de acceleratiefase. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische fase (Na interferon-alfa) of 

acceleratie fase (Kind 2-18 jaar) 
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Indicatienummer: 300 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+CML in blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, blastaire fase (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 294 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom (bcr-abl) positieve (Ph+) chronische 

myeloïde leukemie (CML), voor wie 

beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Volw. en Kind 3-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 296 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+ CML in de chronische fase na falen van 

interferon-alfa therapie, of in de acceleratiefase of in 

de blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische, acceleratie of blastaire fase 

(Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 301 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom positieve acute lymfoblastaire leukemie 

(Ph+ ALL) geïntegreerd met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL, combi (Volw. en 

Kind 1-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 303 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverende of refractaire Ph+ ALL als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Recidief of refractair Ph+ ALL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 304 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

myelodysplastische/myeloproliferatieve ziekten 

(MDS/MPD) geassocieerd met herschikkingen van het 

platelet-derived growth factor receptor (PDGFR) gen. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ MDS of MPD  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 305 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

hypereosinofiel syndroom (HES) in een gevorderd 

stadium en/of chronische eosinofiele leukemie (CEL) 

met FIP1L1-PDGFRa herschikking. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ HES of CEL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 306 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Kit (CD 

117) positieve niet-reseceerbare en/of 

gemetastaseerde maligne gastrointestinale stromale 

tumoren (GIST). *Deze (deel)indicatie wordt tot 25-

10-2021 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 1 332 137 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m KIT+ (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 307 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

die een significant risico hebben op recidief na 

resectie van Kit (CD117)-positieve GIST. Patiënten 

met een laag of zeer laag risico op recidief dienen 

geen adjuvante behandeling te krijgen. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 1 332 137 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, KIT+  high risk groep (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 308 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met niet-

reseceerbare dermatofibrosarcoma protuberans 

(DFSP) en volwassen patiënten met terugkerende 

en/of gemetastaseerde DFSP die niet in aanmerking 

komen voor chirurgie. 

Verkorte indicatie: DFSP, inoperabel, m of recidief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 982 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph+ ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 999 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1000 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pigmented Villonudular Synovitis (PVNS). 

Verkorte indicatie: PVNS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1001 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: cKit gemuteerd melanoom. 

Verkorte indicatie: Melanoom, cKIT+ (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1003 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1004 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel desmoid. 

Verkorte indicatie: Desmoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1005 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische sclerose. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1006 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische mastocytose. 

Verkorte indicatie: Systemische mastocytose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1007 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypereosinofiel syndroom. 

Verkorte indicatie: HES (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1042 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Idiopathisch hypereosinofiel syndroom 

(HES). 

Verkorte indicatie: HES (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1107 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gastro Intestinale Stroma tumor (GIST) bij kinderen. 

*Deze (deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 

beschermd door een octrooi met octrooinummer : EP 

1 332 137 B1. Novartis is houder van het octrooi. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST (Kind 0-18 jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 1108 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: DFSP (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1109 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Agressieve fibromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Agressieve fibromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1230 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph- ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph- ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GLIVEC TABLET FILMOMHULD 100MG 

 

Zindex nummer: 14914050 

ATC Code: L01XE01 

Werkzame stof: IMATINIB 

Registratienummer: EU/1/01/198/008 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 295 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphia chromosoom (bcr-abl) 

positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML), 

voor wie beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 298 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met Ph+ CML in de 

chronische fase na falen van interferon-alfa therapie, 

of in de acceleratiefase. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische fase (Na interferon-alfa) of 

acceleratie fase (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 300 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+CML in blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, blastaire fase (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 294 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom (bcr-abl) positieve (Ph+) chronische 

myeloïde leukemie (CML), voor wie 

beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Volw. en Kind 3-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 296 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+ CML in de chronische fase na falen van 

interferon-alfa therapie, of in de acceleratiefase of in 

de blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische, acceleratie of blastaire fase 

(Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 301 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom positieve acute lymfoblastaire leukemie 

(Ph+ ALL) geïntegreerd met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL, combi (Volw. en 

Kind 1-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 303 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverende of refractaire Ph+ ALL als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Recidief of refractair Ph+ ALL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 304 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

myelodysplastische/myeloproliferatieve ziekten 

(MDS/MPD) geassocieerd met herschikkingen van het 

platelet-derived growth factor receptor (PDGFR) gen. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ MDS of MPD  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 305 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

hypereosinofiel syndroom (HES) in een gevorderd 

stadium en/of chronische eosinofiele leukemie (CEL) 

met FIP1L1-PDGFRa herschikking. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ HES of CEL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 306 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Kit (CD 

117) positieve niet-reseceerbare en/of 

gemetastaseerde maligne gastrointestinale stromale 

tumoren (GIST). *Deze (deel)indicatie wordt tot 25-

10-2021 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 1 332 137 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m KIT+ (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 307 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

die een significant risico hebben op recidief na 

resectie van Kit (CD117)-positieve GIST. Patiënten 

met een laag of zeer laag risico op recidief dienen 

geen adjuvante behandeling te krijgen. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 1 332 137 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, KIT+  high risk groep (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 308 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met niet-

reseceerbare dermatofibrosarcoma protuberans 

(DFSP) en volwassen patiënten met terugkerende 

en/of gemetastaseerde DFSP die niet in aanmerking 

komen voor chirurgie. 

Verkorte indicatie: DFSP, inoperabel, m of recidief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 982 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph+ ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 
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Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 999 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1000 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pigmented Villonudular Synovitis (PVNS). 

Verkorte indicatie: PVNS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1001 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: cKit gemuteerd melanoom. 

Verkorte indicatie: Melanoom, cKIT+ (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1003 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1004 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel desmoid. 

Verkorte indicatie: Desmoid (Volw.) 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1261 van 4271 

 

Indicatienummer: 1005 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische sclerose. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1006 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische mastocytose. 

Verkorte indicatie: Systemische mastocytose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1007 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypereosinofiel syndroom. 

Verkorte indicatie: HES (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1042 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Idiopathisch hypereosinofiel syndroom 

(HES). 

Verkorte indicatie: HES (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1107 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gastro Intestinale Stroma tumor (GIST) bij kinderen. 

*Deze (deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 

beschermd door een octrooi met octrooinummer : EP 

1 332 137 B1. Novartis is houder van het octrooi. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST (Kind 0-18 jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 1108 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: DFSP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1109 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Agressieve fibromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Agressieve fibromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1230 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Ph- ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph- ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GLIVEC TABLET FILMOMHULD 100MG 

 

Zindex nummer: 15436608 

ATC Code: L01XE01 

Werkzame stof: IMATINIB 

Registratienummer: EU/1/01/198/008 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 295 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphia chromosoom (bcr-abl) 

positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML), 

voor wie beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 298 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met Ph+ CML in de 

chronische fase na falen van interferon-alfa therapie, 

of in de acceleratiefase. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische fase (Na interferon-alfa) of 

acceleratie fase (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 300 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+CML in blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, blastaire fase (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 294 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom (bcr-abl) positieve (Ph+) chronische 

myeloïde leukemie (CML), voor wie 

beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Volw. en Kind 3-

18 jaar) 
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Indicatienummer: 296 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+ CML in de chronische fase na falen van 

interferon-alfa therapie, of in de acceleratiefase of in 

de blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische, acceleratie of blastaire fase 

(Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 301 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom positieve acute lymfoblastaire leukemie 

(Ph+ ALL) geïntegreerd met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL, combi (Volw. en 

Kind 1-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 303 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverende of refractaire Ph+ ALL als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Recidief of refractair Ph+ ALL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 304 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

myelodysplastische/myeloproliferatieve ziekten 

(MDS/MPD) geassocieerd met herschikkingen van het 

platelet-derived growth factor receptor (PDGFR) gen. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ MDS of MPD  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 305 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

hypereosinofiel syndroom (HES) in een gevorderd 

stadium en/of chronische eosinofiele leukemie (CEL) 

met FIP1L1-PDGFRa herschikking. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ HES of CEL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 306 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Kit (CD 

117) positieve niet-reseceerbare en/of 

gemetastaseerde maligne gastrointestinale stromale 

tumoren (GIST). *Deze (deel)indicatie wordt tot 25-

10-2021 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 1 332 137 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m KIT+ (Volw.)* 
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Indicatienummer: 307 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

die een significant risico hebben op recidief na 

resectie van Kit (CD117)-positieve GIST. Patiënten 

met een laag of zeer laag risico op recidief dienen 

geen adjuvante behandeling te krijgen. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 1 332 137 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, KIT+  high risk groep (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 308 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met niet-

reseceerbare dermatofibrosarcoma protuberans 

(DFSP) en volwassen patiënten met terugkerende 

en/of gemetastaseerde DFSP die niet in aanmerking 

komen voor chirurgie. 

Verkorte indicatie: DFSP, inoperabel, m of recidief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 982 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph+ ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 
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/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 999 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1000 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pigmented Villonudular Synovitis (PVNS). 

Verkorte indicatie: PVNS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1001 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: cKit gemuteerd melanoom. 

Verkorte indicatie: Melanoom, cKIT+ (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1003 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1004 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel desmoid. 

Verkorte indicatie: Desmoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1005 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische sclerose. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1006 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische mastocytose. 
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Verkorte indicatie: Systemische mastocytose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1007 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypereosinofiel syndroom. 

Verkorte indicatie: HES (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1042 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Idiopathisch hypereosinofiel syndroom 

(HES). 

Verkorte indicatie: HES (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1107 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gastro Intestinale Stroma tumor (GIST) bij kinderen. 

*Deze (deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 

beschermd door een octrooi met octrooinummer : EP 

1 332 137 B1. Novartis is houder van het octrooi. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST (Kind 0-18 jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 1108 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: DFSP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1109 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Agressieve fibromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Agressieve fibromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1230 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph- ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph- ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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GLIVEC TABLET FILMOMHULD 100MG 

 

Zindex nummer: 15587207 

ATC Code: L01XE01 

Werkzame stof: IMATINIB 

Registratienummer: EU/1/01/198/008 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 295 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphia chromosoom (bcr-abl) 

positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML), 

voor wie beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 298 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met Ph+ CML in de 

chronische fase na falen van interferon-alfa therapie, 

of in de acceleratiefase. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische fase (Na interferon-alfa) of 

acceleratie fase (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 300 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+CML in blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, blastaire fase (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 294 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom (bcr-abl) positieve (Ph+) chronische 

myeloïde leukemie (CML), voor wie 

beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Volw. en Kind 3-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 296 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+ CML in de chronische fase na falen van 

interferon-alfa therapie, of in de acceleratiefase of in 

de blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische, acceleratie of blastaire fase 

(Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 301 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom positieve acute lymfoblastaire leukemie 

(Ph+ ALL) geïntegreerd met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL, combi (Volw. en 

Kind 1-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 303 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverende of refractaire Ph+ ALL als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Recidief of refractair Ph+ ALL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 304 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

myelodysplastische/myeloproliferatieve ziekten 

(MDS/MPD) geassocieerd met herschikkingen van het 

platelet-derived growth factor receptor (PDGFR) gen. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ MDS of MPD  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 305 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

hypereosinofiel syndroom (HES) in een gevorderd 

stadium en/of chronische eosinofiele leukemie (CEL) 

met FIP1L1-PDGFRa herschikking. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ HES of CEL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 306 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Kit (CD 

117) positieve niet-reseceerbare en/of 

gemetastaseerde maligne gastrointestinale stromale 

tumoren (GIST). *Deze (deel)indicatie wordt tot 25-

10-2021 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 1 332 137 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m KIT+ (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 307 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

die een significant risico hebben op recidief na 

resectie van Kit (CD117)-positieve GIST. Patiënten 

met een laag of zeer laag risico op recidief dienen 

geen adjuvante behandeling te krijgen. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 1 332 137 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 
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informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, KIT+  high risk groep (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 308 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met niet-

reseceerbare dermatofibrosarcoma protuberans 

(DFSP) en volwassen patiënten met terugkerende 

en/of gemetastaseerde DFSP die niet in aanmerking 

komen voor chirurgie. 

Verkorte indicatie: DFSP, inoperabel, m of recidief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 982 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph+ ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 
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Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 999 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1000 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pigmented Villonudular Synovitis (PVNS). 

Verkorte indicatie: PVNS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1001 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: cKit gemuteerd melanoom. 

Verkorte indicatie: Melanoom, cKIT+ (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1003 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1004 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel desmoid. 

Verkorte indicatie: Desmoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1005 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische sclerose. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1006 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische mastocytose. 

Verkorte indicatie: Systemische mastocytose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1007 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypereosinofiel syndroom. 

Verkorte indicatie: HES (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1042 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Idiopathisch hypereosinofiel syndroom 

(HES). 

Verkorte indicatie: HES (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1107 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gastro Intestinale Stroma tumor (GIST) bij kinderen. 

*Deze (deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 

beschermd door een octrooi met octrooinummer : EP 

1 332 137 B1. Novartis is houder van het octrooi. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST (Kind 0-18 jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 1108 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: DFSP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1109 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Agressieve fibromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Agressieve fibromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1230 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph- ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph- ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GLIVEC TABLET FILMOMHULD 100MG 

 

Zindex nummer: 15587622 

ATC Code: L01XE01 

Werkzame stof: IMATINIB 

Registratienummer: EU/1/01/198/008 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 295 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphia chromosoom (bcr-abl) 

positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML), 

voor wie beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 298 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met Ph+ CML in de 

chronische fase na falen van interferon-alfa therapie, 

of in de acceleratiefase. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische fase (Na interferon-alfa) of 

acceleratie fase (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 300 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+CML in blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, blastaire fase (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 294 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom (bcr-abl) positieve (Ph+) chronische 

myeloïde leukemie (CML), voor wie 

beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Volw. en Kind 3-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 296 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+ CML in de chronische fase na falen van 

interferon-alfa therapie, of in de acceleratiefase of in 

de blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische, acceleratie of blastaire fase 

(Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 301 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom positieve acute lymfoblastaire leukemie 

(Ph+ ALL) geïntegreerd met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL, combi (Volw. en 

Kind 1-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 303 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverende of refractaire Ph+ ALL als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Recidief of refractair Ph+ ALL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 304 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

myelodysplastische/myeloproliferatieve ziekten 

(MDS/MPD) geassocieerd met herschikkingen van het 

platelet-derived growth factor receptor (PDGFR) gen. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ MDS of MPD  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 305 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

hypereosinofiel syndroom (HES) in een gevorderd 

stadium en/of chronische eosinofiele leukemie (CEL) 

met FIP1L1-PDGFRa herschikking. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ HES of CEL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 306 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Kit (CD 

117) positieve niet-reseceerbare en/of 

gemetastaseerde maligne gastrointestinale stromale 

tumoren (GIST). *Deze (deel)indicatie wordt tot 25-

10-2021 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 1 332 137 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m KIT+ (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 307 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

die een significant risico hebben op recidief na 

resectie van Kit (CD117)-positieve GIST. Patiënten 

met een laag of zeer laag risico op recidief dienen 

geen adjuvante behandeling te krijgen. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 1 332 137 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, KIT+  high risk groep (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 308 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met niet-

reseceerbare dermatofibrosarcoma protuberans 

(DFSP) en volwassen patiënten met terugkerende 

en/of gemetastaseerde DFSP die niet in aanmerking 
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komen voor chirurgie. 

Verkorte indicatie: DFSP, inoperabel, m of recidief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 982 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph+ ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 999 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1000 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pigmented Villonudular Synovitis (PVNS). 

Verkorte indicatie: PVNS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1001 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: cKit gemuteerd melanoom. 

Verkorte indicatie: Melanoom, cKIT+ (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1003 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1004 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel desmoid. 

Verkorte indicatie: Desmoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1005 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische sclerose. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1006 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische mastocytose. 

Verkorte indicatie: Systemische mastocytose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1007 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypereosinofiel syndroom. 

Verkorte indicatie: HES (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1042 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Idiopathisch hypereosinofiel syndroom 

(HES). 

Verkorte indicatie: HES (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1107 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gastro Intestinale Stroma tumor (GIST) bij kinderen. 

*Deze (deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 

beschermd door een octrooi met octrooinummer : EP 

1 332 137 B1. Novartis is houder van het octrooi. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST (Kind 0-18 jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 1108 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: DFSP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1109 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Agressieve fibromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Agressieve fibromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1230 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph- ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph- ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GLIVEC TABLET FILMOMHULD 100MG 

 

Zindex nummer: 16026276 

ATC Code: L01XE01 

Werkzame stof: IMATINIB 

Registratienummer: EU/1/01/198/011 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 295 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphia chromosoom (bcr-abl) 

positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML), 

voor wie beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 298 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met Ph+ CML in de 

chronische fase na falen van interferon-alfa therapie, 

of in de acceleratiefase. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische fase (Na interferon-alfa) of 

acceleratie fase (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 300 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+CML in blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, blastaire fase (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 294 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom (bcr-abl) positieve (Ph+) chronische 

myeloïde leukemie (CML), voor wie 

beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Volw. en Kind 3-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 296 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+ CML in de chronische fase na falen van 

interferon-alfa therapie, of in de acceleratiefase of in 

de blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische, acceleratie of blastaire fase 

(Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 301 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom positieve acute lymfoblastaire leukemie 

(Ph+ ALL) geïntegreerd met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL, combi (Volw. en 

Kind 1-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 303 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverende of refractaire Ph+ ALL als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Recidief of refractair Ph+ ALL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 304 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 
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myelodysplastische/myeloproliferatieve ziekten 

(MDS/MPD) geassocieerd met herschikkingen van het 

platelet-derived growth factor receptor (PDGFR) gen. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ MDS of MPD  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 305 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

hypereosinofiel syndroom (HES) in een gevorderd 

stadium en/of chronische eosinofiele leukemie (CEL) 

met FIP1L1-PDGFRa herschikking. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ HES of CEL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 306 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Kit (CD 

117) positieve niet-reseceerbare en/of 

gemetastaseerde maligne gastrointestinale stromale 

tumoren (GIST). *Deze (deel)indicatie wordt tot 25-

10-2021 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 1 332 137 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m KIT+ (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 307 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

die een significant risico hebben op recidief na 

resectie van Kit (CD117)-positieve GIST. Patiënten 

met een laag of zeer laag risico op recidief dienen 

geen adjuvante behandeling te krijgen. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 1 332 137 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, KIT+  high risk groep (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 308 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met niet-

reseceerbare dermatofibrosarcoma protuberans 

(DFSP) en volwassen patiënten met terugkerende 

en/of gemetastaseerde DFSP die niet in aanmerking 

komen voor chirurgie. 

Verkorte indicatie: DFSP, inoperabel, m of recidief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 982 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph+ ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 999 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1000 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pigmented Villonudular Synovitis (PVNS). 

Verkorte indicatie: PVNS (Volw.) 
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Indicatienummer: 1001 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: cKit gemuteerd melanoom. 

Verkorte indicatie: Melanoom, cKIT+ (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1003 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1004 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel desmoid. 

Verkorte indicatie: Desmoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1005 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische sclerose. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1006 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische mastocytose. 

Verkorte indicatie: Systemische mastocytose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1007 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypereosinofiel syndroom. 

Verkorte indicatie: HES (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1042 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Idiopathisch hypereosinofiel syndroom 

(HES). 

Verkorte indicatie: HES (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1107 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gastro Intestinale Stroma tumor (GIST) bij kinderen. 

*Deze (deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 

beschermd door een octrooi met octrooinummer : EP 

1 332 137 B1. Novartis is houder van het octrooi. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST (Kind 0-18 jaar)* 
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Indicatienummer: 1108 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: DFSP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1109 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Agressieve fibromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Agressieve fibromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1230 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph- ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph- ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GLIVEC TABLET FILMOMHULD 100MG 

 

Zindex nummer: 16644727 

ATC Code: L01XE01 

Werkzame stof: IMATINIB 

Registratienummer: EU/1/01/198/008 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 295 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphia chromosoom (bcr-abl) 

positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML), 

voor wie beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 298 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met Ph+ CML in de 

chronische fase na falen van interferon-alfa therapie, 

of in de acceleratiefase. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische fase (Na interferon-alfa) of 

acceleratie fase (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 300 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+CML in blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, blastaire fase (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 294 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom (bcr-abl) positieve (Ph+) chronische 

myeloïde leukemie (CML), voor wie 

beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Volw. en Kind 3-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 296 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+ CML in de chronische fase na falen van 

interferon-alfa therapie, of in de acceleratiefase of in 

de blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische, acceleratie of blastaire fase 

(Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 301 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom positieve acute lymfoblastaire leukemie 

(Ph+ ALL) geïntegreerd met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL, combi (Volw. en 

Kind 1-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 303 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverende of refractaire Ph+ ALL als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Recidief of refractair Ph+ ALL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 304 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

myelodysplastische/myeloproliferatieve ziekten 

(MDS/MPD) geassocieerd met herschikkingen van het 

platelet-derived growth factor receptor (PDGFR) gen. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ MDS of MPD  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 305 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

hypereosinofiel syndroom (HES) in een gevorderd 
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stadium en/of chronische eosinofiele leukemie (CEL) 

met FIP1L1-PDGFRa herschikking. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ HES of CEL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 306 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Kit (CD 

117) positieve niet-reseceerbare en/of 

gemetastaseerde maligne gastrointestinale stromale 

tumoren (GIST). *Deze (deel)indicatie wordt tot 25-

10-2021 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 1 332 137 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m KIT+ (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 307 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

die een significant risico hebben op recidief na 

resectie van Kit (CD117)-positieve GIST. Patiënten 

met een laag of zeer laag risico op recidief dienen 

geen adjuvante behandeling te krijgen. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 1 332 137 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, KIT+  high risk groep (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 308 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met niet-

reseceerbare dermatofibrosarcoma protuberans 

(DFSP) en volwassen patiënten met terugkerende 

en/of gemetastaseerde DFSP die niet in aanmerking 

komen voor chirurgie. 

Verkorte indicatie: DFSP, inoperabel, m of recidief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 982 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph+ ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 
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Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 999 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1000 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pigmented Villonudular Synovitis (PVNS). 

Verkorte indicatie: PVNS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1001 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: cKit gemuteerd melanoom. 

Verkorte indicatie: Melanoom, cKIT+ (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1003 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom, inoperabel (Volw.) 
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Indicatienummer: 1004 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel desmoid. 

Verkorte indicatie: Desmoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1005 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische sclerose. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1006 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische mastocytose. 

Verkorte indicatie: Systemische mastocytose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1007 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypereosinofiel syndroom. 

Verkorte indicatie: HES (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1042 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Idiopathisch hypereosinofiel syndroom 

(HES). 

Verkorte indicatie: HES (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1107 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gastro Intestinale Stroma tumor (GIST) bij kinderen. 

*Deze (deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 

beschermd door een octrooi met octrooinummer : EP 

1 332 137 B1. Novartis is houder van het octrooi. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST (Kind 0-18 jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 1108 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: DFSP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1109 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Agressieve fibromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Agressieve fibromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1230 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph- ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph- ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GLIVEC TABLET FILMOMHULD 400MG 

 

Zindex nummer: 14914077 

ATC Code: L01XE01 

Werkzame stof: IMATINIB 

Registratienummer: EU/1/01/198/010 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 295 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphia chromosoom (bcr-abl) 

positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML), 

voor wie beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 298 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met Ph+ CML in de 

chronische fase na falen van interferon-alfa therapie, 

of in de acceleratiefase. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische fase (Na interferon-alfa) of 

acceleratie fase (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 300 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+CML in blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, blastaire fase (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 294 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom (bcr-abl) positieve (Ph+) chronische 
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myeloïde leukemie (CML), voor wie 

beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Volw. en Kind 3-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 296 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+ CML in de chronische fase na falen van 

interferon-alfa therapie, of in de acceleratiefase of in 

de blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische, acceleratie of blastaire fase 

(Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 301 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom positieve acute lymfoblastaire leukemie 

(Ph+ ALL) geïntegreerd met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL, combi (Volw. en 

Kind 1-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 303 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverende of refractaire Ph+ ALL als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Recidief of refractair Ph+ ALL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 304 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

myelodysplastische/myeloproliferatieve ziekten 

(MDS/MPD) geassocieerd met herschikkingen van het 

platelet-derived growth factor receptor (PDGFR) gen. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ MDS of MPD  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 305 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

hypereosinofiel syndroom (HES) in een gevorderd 

stadium en/of chronische eosinofiele leukemie (CEL) 

met FIP1L1-PDGFRa herschikking. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ HES of CEL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 306 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Kit (CD 

117) positieve niet-reseceerbare en/of 

gemetastaseerde maligne gastrointestinale stromale 
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tumoren (GIST). *Deze (deel)indicatie wordt tot 25-

10-2021 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 1 332 137 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m KIT+ (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 307 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

die een significant risico hebben op recidief na 

resectie van Kit (CD117)-positieve GIST. Patiënten 

met een laag of zeer laag risico op recidief dienen 

geen adjuvante behandeling te krijgen. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 1 332 137 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, KIT+  high risk groep (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 308 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met niet-

reseceerbare dermatofibrosarcoma protuberans 

(DFSP) en volwassen patiënten met terugkerende 

en/of gemetastaseerde DFSP die niet in aanmerking 

komen voor chirurgie. 

Verkorte indicatie: DFSP, inoperabel, m of recidief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 982 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph+ ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 999 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1000 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pigmented Villonudular Synovitis (PVNS). 

Verkorte indicatie: PVNS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1001 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: cKit gemuteerd melanoom. 

Verkorte indicatie: Melanoom, cKIT+ (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1003 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1004 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel desmoid. 

Verkorte indicatie: Desmoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1005 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Systemische sclerose. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1006 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische mastocytose. 

Verkorte indicatie: Systemische mastocytose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1007 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypereosinofiel syndroom. 

Verkorte indicatie: HES (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1042 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Idiopathisch hypereosinofiel syndroom 

(HES). 

Verkorte indicatie: HES (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1107 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gastro Intestinale Stroma tumor (GIST) bij kinderen. 

*Deze (deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 

beschermd door een octrooi met octrooinummer : EP 

1 332 137 B1. Novartis is houder van het octrooi. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST (Kind 0-18 jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 1108 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: DFSP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1109 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Agressieve fibromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Agressieve fibromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1230 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph- ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph- ALL (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GLIVEC TABLET FILMOMHULD 400MG 

 

Zindex nummer: 15436616 

ATC Code: L01XE01 

Werkzame stof: IMATINIB 

Registratienummer: EU/1/01/198/010 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 295 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphia chromosoom (bcr-abl) 

positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML), 

voor wie beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 298 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met Ph+ CML in de 

chronische fase na falen van interferon-alfa therapie, 

of in de acceleratiefase. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische fase (Na interferon-alfa) of 

acceleratie fase (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 300 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+CML in blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, blastaire fase (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 294 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom (bcr-abl) positieve (Ph+) chronische 

myeloïde leukemie (CML), voor wie 

beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Volw. en Kind 3-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 296 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 
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met Ph+ CML in de chronische fase na falen van 

interferon-alfa therapie, of in de acceleratiefase of in 

de blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische, acceleratie of blastaire fase 

(Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 301 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom positieve acute lymfoblastaire leukemie 

(Ph+ ALL) geïntegreerd met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL, combi (Volw. en 

Kind 1-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 303 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverende of refractaire Ph+ ALL als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Recidief of refractair Ph+ ALL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 304 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

myelodysplastische/myeloproliferatieve ziekten 

(MDS/MPD) geassocieerd met herschikkingen van het 

platelet-derived growth factor receptor (PDGFR) gen. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ MDS of MPD  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 305 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

hypereosinofiel syndroom (HES) in een gevorderd 

stadium en/of chronische eosinofiele leukemie (CEL) 

met FIP1L1-PDGFRa herschikking. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ HES of CEL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 306 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Kit (CD 

117) positieve niet-reseceerbare en/of 

gemetastaseerde maligne gastrointestinale stromale 

tumoren (GIST). *Deze (deel)indicatie wordt tot 25-

10-2021 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 1 332 137 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m KIT+ (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 307 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: De adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

die een significant risico hebben op recidief na 

resectie van Kit (CD117)-positieve GIST. Patiënten 

met een laag of zeer laag risico op recidief dienen 

geen adjuvante behandeling te krijgen. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 1 332 137 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, KIT+  high risk groep (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 308 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met niet-

reseceerbare dermatofibrosarcoma protuberans 

(DFSP) en volwassen patiënten met terugkerende 

en/of gemetastaseerde DFSP die niet in aanmerking 

komen voor chirurgie. 

Verkorte indicatie: DFSP, inoperabel, m of recidief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 982 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph+ ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 
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(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 999 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1000 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pigmented Villonudular Synovitis (PVNS). 

Verkorte indicatie: PVNS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1001 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: cKit gemuteerd melanoom. 

Verkorte indicatie: Melanoom, cKIT+ (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1003 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1004 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel desmoid. 

Verkorte indicatie: Desmoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1005 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische sclerose. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1006 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische mastocytose. 

Verkorte indicatie: Systemische mastocytose (Volw.) 
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Indicatienummer: 1007 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypereosinofiel syndroom. 

Verkorte indicatie: HES (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1042 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Idiopathisch hypereosinofiel syndroom 

(HES). 

Verkorte indicatie: HES (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1107 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gastro Intestinale Stroma tumor (GIST) bij kinderen. 

*Deze (deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 

beschermd door een octrooi met octrooinummer : EP 

1 332 137 B1. Novartis is houder van het octrooi. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST (Kind 0-18 jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 1108 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: DFSP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1109 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Agressieve fibromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Agressieve fibromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1230 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph- ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph- ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GLIVEC TABLET FILMOMHULD 400MG 
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Zindex nummer: 15587215 

ATC Code: L01XE01 

Werkzame stof: IMATINIB 

Registratienummer: EU/1/01/198/010 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 295 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphia chromosoom (bcr-abl) 

positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML), 

voor wie beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 298 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met Ph+ CML in de 

chronische fase na falen van interferon-alfa therapie, 

of in de acceleratiefase. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische fase (Na interferon-alfa) of 

acceleratie fase (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 300 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+CML in blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, blastaire fase (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 294 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom (bcr-abl) positieve (Ph+) chronische 

myeloïde leukemie (CML), voor wie 

beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Volw. en Kind 3-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 296 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+ CML in de chronische fase na falen van 

interferon-alfa therapie, of in de acceleratiefase of in 

de blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische, acceleratie of blastaire fase 

(Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 301 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 
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met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom positieve acute lymfoblastaire leukemie 

(Ph+ ALL) geïntegreerd met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL, combi (Volw. en 

Kind 1-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 303 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverende of refractaire Ph+ ALL als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Recidief of refractair Ph+ ALL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 304 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

myelodysplastische/myeloproliferatieve ziekten 

(MDS/MPD) geassocieerd met herschikkingen van het 

platelet-derived growth factor receptor (PDGFR) gen. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ MDS of MPD  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 305 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

hypereosinofiel syndroom (HES) in een gevorderd 

stadium en/of chronische eosinofiele leukemie (CEL) 

met FIP1L1-PDGFRa herschikking. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ HES of CEL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 306 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Kit (CD 

117) positieve niet-reseceerbare en/of 

gemetastaseerde maligne gastrointestinale stromale 

tumoren (GIST). *Deze (deel)indicatie wordt tot 25-

10-2021 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 1 332 137 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m KIT+ (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 307 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

die een significant risico hebben op recidief na 

resectie van Kit (CD117)-positieve GIST. Patiënten 

met een laag of zeer laag risico op recidief dienen 

geen adjuvante behandeling te krijgen. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 1 332 137 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, KIT+  high risk groep (Volw.)* 
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Indicatienummer: 308 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met niet-

reseceerbare dermatofibrosarcoma protuberans 

(DFSP) en volwassen patiënten met terugkerende 

en/of gemetastaseerde DFSP die niet in aanmerking 

komen voor chirurgie. 

Verkorte indicatie: DFSP, inoperabel, m of recidief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 982 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph+ ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 
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Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 999 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1000 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pigmented Villonudular Synovitis (PVNS). 

Verkorte indicatie: PVNS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1001 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: cKit gemuteerd melanoom. 

Verkorte indicatie: Melanoom, cKIT+ (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1003 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1004 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel desmoid. 

Verkorte indicatie: Desmoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1005 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische sclerose. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1006 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische mastocytose. 

Verkorte indicatie: Systemische mastocytose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1007 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypereosinofiel syndroom. 

Verkorte indicatie: HES (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1042 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Idiopathisch hypereosinofiel syndroom 

(HES). 

Verkorte indicatie: HES (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1107 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gastro Intestinale Stroma tumor (GIST) bij kinderen. 

*Deze (deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 

beschermd door een octrooi met octrooinummer : EP 

1 332 137 B1. Novartis is houder van het octrooi. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST (Kind 0-18 jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 1108 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: DFSP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1109 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Agressieve fibromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Agressieve fibromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1230 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph- ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph- ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GLIVEC TABLET FILMOMHULD 400MG 

 

Zindex nummer: 15587630 

ATC Code: L01XE01 

Werkzame stof: IMATINIB 

Registratienummer: EU/1/01/198/010 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 295 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met nieuw 
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gediagnosticeerde Philadelphia chromosoom (bcr-abl) 

positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML), 

voor wie beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 298 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met Ph+ CML in de 

chronische fase na falen van interferon-alfa therapie, 

of in de acceleratiefase. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische fase (Na interferon-alfa) of 

acceleratie fase (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 300 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+CML in blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, blastaire fase (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 294 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom (bcr-abl) positieve (Ph+) chronische 

myeloïde leukemie (CML), voor wie 

beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Volw. en Kind 3-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 296 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+ CML in de chronische fase na falen van 

interferon-alfa therapie, of in de acceleratiefase of in 

de blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische, acceleratie of blastaire fase 

(Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 301 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom positieve acute lymfoblastaire leukemie 

(Ph+ ALL) geïntegreerd met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL, combi (Volw. en 

Kind 1-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 303 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 
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recidiverende of refractaire Ph+ ALL als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Recidief of refractair Ph+ ALL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 304 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

myelodysplastische/myeloproliferatieve ziekten 

(MDS/MPD) geassocieerd met herschikkingen van het 

platelet-derived growth factor receptor (PDGFR) gen. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ MDS of MPD  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 305 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

hypereosinofiel syndroom (HES) in een gevorderd 

stadium en/of chronische eosinofiele leukemie (CEL) 

met FIP1L1-PDGFRa herschikking. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ HES of CEL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 306 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Kit (CD 

117) positieve niet-reseceerbare en/of 

gemetastaseerde maligne gastrointestinale stromale 

tumoren (GIST). *Deze (deel)indicatie wordt tot 25-

10-2021 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 1 332 137 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m KIT+ (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 307 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

die een significant risico hebben op recidief na 

resectie van Kit (CD117)-positieve GIST. Patiënten 

met een laag of zeer laag risico op recidief dienen 

geen adjuvante behandeling te krijgen. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 1 332 137 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, KIT+  high risk groep (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 308 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met niet-

reseceerbare dermatofibrosarcoma protuberans 

(DFSP) en volwassen patiënten met terugkerende 

en/of gemetastaseerde DFSP die niet in aanmerking 

komen voor chirurgie. 

Verkorte indicatie: DFSP, inoperabel, m of recidief (Volw.) 
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Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 982 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph+ ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 999 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom (Volw.) 
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Indicatienummer: 1000 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pigmented Villonudular Synovitis (PVNS). 

Verkorte indicatie: PVNS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1001 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: cKit gemuteerd melanoom. 

Verkorte indicatie: Melanoom, cKIT+ (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1003 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1004 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel desmoid. 

Verkorte indicatie: Desmoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1005 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische sclerose. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1006 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische mastocytose. 

Verkorte indicatie: Systemische mastocytose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1007 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypereosinofiel syndroom. 

Verkorte indicatie: HES (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1042 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Idiopathisch hypereosinofiel syndroom 

(HES). 

Verkorte indicatie: HES (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1107 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gastro Intestinale Stroma tumor (GIST) bij kinderen. 

*Deze (deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 

beschermd door een octrooi met octrooinummer : EP 

1 332 137 B1. Novartis is houder van het octrooi. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST (Kind 0-18 jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 1108 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: DFSP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1109 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Agressieve fibromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Agressieve fibromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1230 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph- ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph- ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GLIVEC TABLET FILMOMHULD 400MG 

 

Zindex nummer: 16654994 

ATC Code: L01XE01 

Werkzame stof: IMATINIB 

Registratienummer: EU/1/01/198/010 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 295 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphia chromosoom (bcr-abl) 

positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML), 

voor wie beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 298 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met Ph+ CML in de 
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chronische fase na falen van interferon-alfa therapie, 

of in de acceleratiefase. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische fase (Na interferon-alfa) of 

acceleratie fase (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 300 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+CML in blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, blastaire fase (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 294 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom (bcr-abl) positieve (Ph+) chronische 

myeloïde leukemie (CML), voor wie 

beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Volw. en Kind 3-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 296 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+ CML in de chronische fase na falen van 

interferon-alfa therapie, of in de acceleratiefase of in 

de blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische, acceleratie of blastaire fase 

(Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 301 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom positieve acute lymfoblastaire leukemie 

(Ph+ ALL) geïntegreerd met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL, combi (Volw. en 

Kind 1-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 303 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverende of refractaire Ph+ ALL als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Recidief of refractair Ph+ ALL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 304 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

myelodysplastische/myeloproliferatieve ziekten 

(MDS/MPD) geassocieerd met herschikkingen van het 
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platelet-derived growth factor receptor (PDGFR) gen. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ MDS of MPD  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 305 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

hypereosinofiel syndroom (HES) in een gevorderd 

stadium en/of chronische eosinofiele leukemie (CEL) 

met FIP1L1-PDGFRa herschikking. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ HES of CEL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 306 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Kit (CD 

117) positieve niet-reseceerbare en/of 

gemetastaseerde maligne gastrointestinale stromale 

tumoren (GIST). *Deze (deel)indicatie wordt tot 25-

10-2021 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 1 332 137 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m KIT+ (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 307 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

die een significant risico hebben op recidief na 

resectie van Kit (CD117)-positieve GIST. Patiënten 

met een laag of zeer laag risico op recidief dienen 

geen adjuvante behandeling te krijgen. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 1 332 137 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, KIT+  high risk groep (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 308 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met niet-

reseceerbare dermatofibrosarcoma protuberans 

(DFSP) en volwassen patiënten met terugkerende 

en/of gemetastaseerde DFSP die niet in aanmerking 

komen voor chirurgie. 

Verkorte indicatie: DFSP, inoperabel, m of recidief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 982 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Ph+ ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 999 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1000 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pigmented Villonudular Synovitis (PVNS). 

Verkorte indicatie: PVNS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1001 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: cKit gemuteerd melanoom. 

Verkorte indicatie: Melanoom, cKIT+ (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1003 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1004 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel desmoid. 

Verkorte indicatie: Desmoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1005 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische sclerose. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1006 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische mastocytose. 

Verkorte indicatie: Systemische mastocytose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1007 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypereosinofiel syndroom. 

Verkorte indicatie: HES (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1042 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Idiopathisch hypereosinofiel syndroom 

(HES). 

Verkorte indicatie: HES (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1107 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gastro Intestinale Stroma tumor (GIST) bij kinderen. 

*Deze (deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 

beschermd door een octrooi met octrooinummer : EP 

1 332 137 B1. Novartis is houder van het octrooi. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST (Kind 0-18 jaar)* 
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Indicatienummer: 1108 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: DFSP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1109 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Agressieve fibromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Agressieve fibromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1230 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph- ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph- ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GONAL F 300 INJVLST 600IE/ML PEN 0,5ML 

 

Zindex nummer: 14917165 

ATC Code: G03GA05 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (ALFA) 

Registratienummer: EU/1/95/001/033 

Fabrikant: MERCK BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 254 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (inclusief 

polycysteus-ovariumsyndroom, PCOS ) bij vrouwen 

die niet reageerden op behandeling met 

clomifeencitraat. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 255 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Stimulering van 

multifolliculaire ontwikkeling bij vrouwen die 

superovulatie ondergaan ten behoeve van 

conceptiehulptechnieken (ART) zoals in vitro 

fertilisatie (IVF), ´gamete intra-fallopian transfer´ 

(GIFT) en ́ zygote intra-fallopian transfer´ (ZIFT). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 256 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: In combinatie met een 

luteïniserend hormoonpreparaat (LH) voor de 

stimulatie van follikelgroei bij vrouwen met een 

ernstige LH- en FSH-deficiëntie. In klinische 

onderzoeken werden deze omschreven met een 

endogene serum LH spiegel < 1,2 I.E./l. 

Verkorte indicatie: Anovulatie door hypothalame/hypofysaire stoornis 

(WHO klasse 1) (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 257 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: In combinatie met chorion 

gonadotropine (hCG) therapie voor het stimuleren 

van de spermatogenese bij mannen lijdende aan 

congenitaal of verworven hypogonadotroop 

hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GONAL F 300 INJVLST 600IE/ML PEN 0,5ML 

 

Zindex nummer: 15008355 

ATC Code: G03GA05 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (ALFA) 

Registratienummer: EU/1/95/001/033 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 254 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (inclusief 

polycysteus-ovariumsyndroom, PCOS ) bij vrouwen 

die niet reageerden op behandeling met 

clomifeencitraat. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 255 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Stimulering van 

multifolliculaire ontwikkeling bij vrouwen die 

superovulatie ondergaan ten behoeve van 
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conceptiehulptechnieken (ART) zoals in vitro 

fertilisatie (IVF), ´gamete intra-fallopian transfer´ 

(GIFT) en ́ zygote intra-fallopian transfer´ (ZIFT). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 256 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: In combinatie met een 

luteïniserend hormoonpreparaat (LH) voor de 

stimulatie van follikelgroei bij vrouwen met een 

ernstige LH- en FSH-deficiëntie. In klinische 

onderzoeken werden deze omschreven met een 

endogene serum LH spiegel < 1,2 I.E./l. 

Verkorte indicatie: Anovulatie door hypothalame/hypofysaire stoornis 

(WHO klasse 1) (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 257 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: In combinatie met chorion 

gonadotropine (hCG) therapie voor het stimuleren 

van de spermatogenese bij mannen lijdende aan 

congenitaal of verworven hypogonadotroop 

hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GONAL F 300 INJVLST 600IE/ML PEN 0,5ML 

 

Zindex nummer: 15180549 

ATC Code: G03GA05 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (ALFA) 

Registratienummer: EU/1/95/001/033 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 254 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (inclusief 

polycysteus-ovariumsyndroom, PCOS ) bij vrouwen 

die niet reageerden op behandeling met 

clomifeencitraat. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1313 van 4271 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 255 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Stimulering van 

multifolliculaire ontwikkeling bij vrouwen die 

superovulatie ondergaan ten behoeve van 

conceptiehulptechnieken (ART) zoals in vitro 

fertilisatie (IVF), ´gamete intra-fallopian transfer´ 

(GIFT) en ́ zygote intra-fallopian transfer´ (ZIFT). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 256 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: In combinatie met een 

luteïniserend hormoonpreparaat (LH) voor de 

stimulatie van follikelgroei bij vrouwen met een 

ernstige LH- en FSH-deficiëntie. In klinische 

onderzoeken werden deze omschreven met een 

endogene serum LH spiegel < 1,2 I.E./l. 

Verkorte indicatie: Anovulatie door hypothalame/hypofysaire stoornis 

(WHO klasse 1) (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 257 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: In combinatie met chorion 

gonadotropine (hCG) therapie voor het stimuleren 

van de spermatogenese bij mannen lijdende aan 

congenitaal of verworven hypogonadotroop 

hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GONAL F 300 INJVLST 600IE/ML PEN 0,5ML 

 

Zindex nummer: 15182185 

ATC Code: G03GA05 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (ALFA) 

Registratienummer: EU/1/95/001/033 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 254 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (inclusief 

polycysteus-ovariumsyndroom, PCOS ) bij vrouwen 

die niet reageerden op behandeling met 

clomifeencitraat. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 255 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Stimulering van 

multifolliculaire ontwikkeling bij vrouwen die 

superovulatie ondergaan ten behoeve van 

conceptiehulptechnieken (ART) zoals in vitro 

fertilisatie (IVF), ´gamete intra-fallopian transfer´ 

(GIFT) en ́ zygote intra-fallopian transfer´ (ZIFT). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 256 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: In combinatie met een 

luteïniserend hormoonpreparaat (LH) voor de 

stimulatie van follikelgroei bij vrouwen met een 

ernstige LH- en FSH-deficiëntie. In klinische 

onderzoeken werden deze omschreven met een 

endogene serum LH spiegel < 1,2 I.E./l. 

Verkorte indicatie: Anovulatie door hypothalame/hypofysaire stoornis 

(WHO klasse 1) (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 257 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: In combinatie met chorion 

gonadotropine (hCG) therapie voor het stimuleren 

van de spermatogenese bij mannen lijdende aan 

congenitaal of verworven hypogonadotroop 

hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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GONAL F 300 INJVLST 600IE/ML PEN 0,5ML 

 

Zindex nummer: 16260988 

ATC Code: G03GA05 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (ALFA) 

Registratienummer: EU/1/95/001/033 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 254 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (inclusief 

polycysteus-ovariumsyndroom, PCOS ) bij vrouwen 

die niet reageerden op behandeling met 

clomifeencitraat. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 255 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Stimulering van 

multifolliculaire ontwikkeling bij vrouwen die 

superovulatie ondergaan ten behoeve van 

conceptiehulptechnieken (ART) zoals in vitro 

fertilisatie (IVF), ´gamete intra-fallopian transfer´ 

(GIFT) en ́ zygote intra-fallopian transfer´ (ZIFT). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 256 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: In combinatie met een 

luteïniserend hormoonpreparaat (LH) voor de 

stimulatie van follikelgroei bij vrouwen met een 

ernstige LH- en FSH-deficiëntie. In klinische 

onderzoeken werden deze omschreven met een 

endogene serum LH spiegel < 1,2 I.E./l. 

Verkorte indicatie: Anovulatie door hypothalame/hypofysaire stoornis 

(WHO klasse 1) (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 257 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: In combinatie met chorion 

gonadotropine (hCG) therapie voor het stimuleren 

van de spermatogenese bij mannen lijdende aan 

congenitaal of verworven hypogonadotroop 

hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GONAL F 450 INJVLST 600IE/ML PEN 0,75ML 

 

Zindex nummer: 14917173 

ATC Code: G03GA05 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (ALFA) 

Registratienummer: EU/1/95/001/034 

Fabrikant: MERCK BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 254 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (inclusief 

polycysteus-ovariumsyndroom, PCOS ) bij vrouwen 

die niet reageerden op behandeling met 

clomifeencitraat. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 255 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Stimulering van 

multifolliculaire ontwikkeling bij vrouwen die 

superovulatie ondergaan ten behoeve van 

conceptiehulptechnieken (ART) zoals in vitro 

fertilisatie (IVF), ´gamete intra-fallopian transfer´ 

(GIFT) en ́ zygote intra-fallopian transfer´ (ZIFT). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 256 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: In combinatie met een 

luteïniserend hormoonpreparaat (LH) voor de 

stimulatie van follikelgroei bij vrouwen met een 

ernstige LH- en FSH-deficiëntie. In klinische 

onderzoeken werden deze omschreven met een 

endogene serum LH spiegel < 1,2 I.E./l. 

Verkorte indicatie: Anovulatie door hypothalame/hypofysaire stoornis 

(WHO klasse 1) (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 257 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: In combinatie met chorion 

gonadotropine (hCG) therapie voor het stimuleren 

van de spermatogenese bij mannen lijdende aan 

congenitaal of verworven hypogonadotroop 

hypogonadisme. 
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Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GONAL F 450 INJVLST 600IE/ML PEN 0,75ML 

 

Zindex nummer: 15008363 

ATC Code: G03GA05 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (ALFA) 

Registratienummer: EU/1/95/001/034 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 254 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (inclusief 

polycysteus-ovariumsyndroom, PCOS ) bij vrouwen 

die niet reageerden op behandeling met 

clomifeencitraat. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 255 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Stimulering van 

multifolliculaire ontwikkeling bij vrouwen die 

superovulatie ondergaan ten behoeve van 

conceptiehulptechnieken (ART) zoals in vitro 

fertilisatie (IVF), ´gamete intra-fallopian transfer´ 

(GIFT) en ́ zygote intra-fallopian transfer´ (ZIFT). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 256 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: In combinatie met een 

luteïniserend hormoonpreparaat (LH) voor de 

stimulatie van follikelgroei bij vrouwen met een 

ernstige LH- en FSH-deficiëntie. In klinische 

onderzoeken werden deze omschreven met een 

endogene serum LH spiegel < 1,2 I.E./l. 

Verkorte indicatie: Anovulatie door hypothalame/hypofysaire stoornis 

(WHO klasse 1) (Volw. Vrouw) 
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Indicatienummer: 257 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: In combinatie met chorion 

gonadotropine (hCG) therapie voor het stimuleren 

van de spermatogenese bij mannen lijdende aan 

congenitaal of verworven hypogonadotroop 

hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GONAL F 450 INJVLST 600IE/ML PEN 0,75ML 

 

Zindex nummer: 15180557 

ATC Code: G03GA05 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (ALFA) 

Registratienummer: EU/1/95/001/034 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 254 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (inclusief 

polycysteus-ovariumsyndroom, PCOS ) bij vrouwen 

die niet reageerden op behandeling met 

clomifeencitraat. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 255 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Stimulering van 

multifolliculaire ontwikkeling bij vrouwen die 

superovulatie ondergaan ten behoeve van 

conceptiehulptechnieken (ART) zoals in vitro 

fertilisatie (IVF), ´gamete intra-fallopian transfer´ 

(GIFT) en ́ zygote intra-fallopian transfer´ (ZIFT). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 256 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: In combinatie met een 
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luteïniserend hormoonpreparaat (LH) voor de 

stimulatie van follikelgroei bij vrouwen met een 

ernstige LH- en FSH-deficiëntie. In klinische 

onderzoeken werden deze omschreven met een 

endogene serum LH spiegel < 1,2 I.E./l. 

Verkorte indicatie: Anovulatie door hypothalame/hypofysaire stoornis 

(WHO klasse 1) (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 257 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: In combinatie met chorion 

gonadotropine (hCG) therapie voor het stimuleren 

van de spermatogenese bij mannen lijdende aan 

congenitaal of verworven hypogonadotroop 

hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GONAL F 450 INJVLST 600IE/ML PEN 0,75ML 

 

Zindex nummer: 15182193 

ATC Code: G03GA05 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (ALFA) 

Registratienummer: EU/1/95/001/034 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 254 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (inclusief 

polycysteus-ovariumsyndroom, PCOS ) bij vrouwen 

die niet reageerden op behandeling met 

clomifeencitraat. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 255 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Stimulering van 

multifolliculaire ontwikkeling bij vrouwen die 

superovulatie ondergaan ten behoeve van 

conceptiehulptechnieken (ART) zoals in vitro 

fertilisatie (IVF), ´gamete intra-fallopian transfer´ 
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(GIFT) en ́ zygote intra-fallopian transfer´ (ZIFT). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 256 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: In combinatie met een 

luteïniserend hormoonpreparaat (LH) voor de 

stimulatie van follikelgroei bij vrouwen met een 

ernstige LH- en FSH-deficiëntie. In klinische 

onderzoeken werden deze omschreven met een 

endogene serum LH spiegel < 1,2 I.E./l. 

Verkorte indicatie: Anovulatie door hypothalame/hypofysaire stoornis 

(WHO klasse 1) (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 257 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: In combinatie met chorion 

gonadotropine (hCG) therapie voor het stimuleren 

van de spermatogenese bij mannen lijdende aan 

congenitaal of verworven hypogonadotroop 

hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GONAL F 450 INJVLST 600IE/ML PEN 0,75ML 

 

Zindex nummer: 16260996 

ATC Code: G03GA05 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (ALFA) 

Registratienummer: EU/1/95/001/034 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 254 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (inclusief 

polycysteus-ovariumsyndroom, PCOS ) bij vrouwen 

die niet reageerden op behandeling met 

clomifeencitraat. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 
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Indicatienummer: 255 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Stimulering van 

multifolliculaire ontwikkeling bij vrouwen die 

superovulatie ondergaan ten behoeve van 

conceptiehulptechnieken (ART) zoals in vitro 

fertilisatie (IVF), ´gamete intra-fallopian transfer´ 

(GIFT) en ́ zygote intra-fallopian transfer´ (ZIFT). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 256 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: In combinatie met een 

luteïniserend hormoonpreparaat (LH) voor de 

stimulatie van follikelgroei bij vrouwen met een 

ernstige LH- en FSH-deficiëntie. In klinische 

onderzoeken werden deze omschreven met een 

endogene serum LH spiegel < 1,2 I.E./l. 

Verkorte indicatie: Anovulatie door hypothalame/hypofysaire stoornis 

(WHO klasse 1) (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 257 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: In combinatie met chorion 

gonadotropine (hCG) therapie voor het stimuleren 

van de spermatogenese bij mannen lijdende aan 

congenitaal of verworven hypogonadotroop 

hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GONAL F 900 INJVLST 600IE/ML PEN 1,5ML 

 

Zindex nummer: 14917181 

ATC Code: G03GA05 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (ALFA) 

Registratienummer: EU/1/95/001/035 

Fabrikant: MERCK BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 254 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1322 van 4271 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (inclusief 

polycysteus-ovariumsyndroom, PCOS ) bij vrouwen 

die niet reageerden op behandeling met 

clomifeencitraat. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 255 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Stimulering van 

multifolliculaire ontwikkeling bij vrouwen die 

superovulatie ondergaan ten behoeve van 

conceptiehulptechnieken (ART) zoals in vitro 

fertilisatie (IVF), ´gamete intra-fallopian transfer´ 

(GIFT) en ́ zygote intra-fallopian transfer´ (ZIFT). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 256 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: In combinatie met een 

luteïniserend hormoonpreparaat (LH) voor de 

stimulatie van follikelgroei bij vrouwen met een 

ernstige LH- en FSH-deficiëntie. In klinische 

onderzoeken werden deze omschreven met een 

endogene serum LH spiegel < 1,2 I.E./l. 

Verkorte indicatie: Anovulatie door hypothalame/hypofysaire stoornis 

(WHO klasse 1) (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 257 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: In combinatie met chorion 

gonadotropine (hCG) therapie voor het stimuleren 

van de spermatogenese bij mannen lijdende aan 

congenitaal of verworven hypogonadotroop 

hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GONAL F 900 INJVLST 600IE/ML PEN 1,5ML 
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Zindex nummer: 15008371 

ATC Code: G03GA05 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (ALFA) 

Registratienummer: EU/1/95/001/035 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 254 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (inclusief 

polycysteus-ovariumsyndroom, PCOS ) bij vrouwen 

die niet reageerden op behandeling met 

clomifeencitraat. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 255 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Stimulering van 

multifolliculaire ontwikkeling bij vrouwen die 

superovulatie ondergaan ten behoeve van 

conceptiehulptechnieken (ART) zoals in vitro 

fertilisatie (IVF), ´gamete intra-fallopian transfer´ 

(GIFT) en ́ zygote intra-fallopian transfer´ (ZIFT). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 256 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: In combinatie met een 

luteïniserend hormoonpreparaat (LH) voor de 

stimulatie van follikelgroei bij vrouwen met een 

ernstige LH- en FSH-deficiëntie. In klinische 

onderzoeken werden deze omschreven met een 

endogene serum LH spiegel < 1,2 I.E./l. 

Verkorte indicatie: Anovulatie door hypothalame/hypofysaire stoornis 

(WHO klasse 1) (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 257 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: In combinatie met chorion 

gonadotropine (hCG) therapie voor het stimuleren 

van de spermatogenese bij mannen lijdende aan 

congenitaal of verworven hypogonadotroop 

hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 
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Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GONAL F 900 INJVLST 600IE/ML PEN 1,5ML 

 

Zindex nummer: 15180565 

ATC Code: G03GA05 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (ALFA) 

Registratienummer: EU/1/95/001/035 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 254 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (inclusief 

polycysteus-ovariumsyndroom, PCOS ) bij vrouwen 

die niet reageerden op behandeling met 

clomifeencitraat. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 255 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Stimulering van 

multifolliculaire ontwikkeling bij vrouwen die 

superovulatie ondergaan ten behoeve van 

conceptiehulptechnieken (ART) zoals in vitro 

fertilisatie (IVF), ´gamete intra-fallopian transfer´ 

(GIFT) en ́ zygote intra-fallopian transfer´ (ZIFT). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 256 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: In combinatie met een 

luteïniserend hormoonpreparaat (LH) voor de 

stimulatie van follikelgroei bij vrouwen met een 

ernstige LH- en FSH-deficiëntie. In klinische 

onderzoeken werden deze omschreven met een 

endogene serum LH spiegel < 1,2 I.E./l. 

Verkorte indicatie: Anovulatie door hypothalame/hypofysaire stoornis 

(WHO klasse 1) (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 257 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: In combinatie met chorion 

gonadotropine (hCG) therapie voor het stimuleren 

van de spermatogenese bij mannen lijdende aan 

congenitaal of verworven hypogonadotroop 

hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 
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Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GONAL F 900 INJVLST 600IE/ML PEN 1,5ML 

 

Zindex nummer: 15182207 

ATC Code: G03GA05 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (ALFA) 

Registratienummer: EU/1/95/001/035 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 254 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (inclusief 

polycysteus-ovariumsyndroom, PCOS ) bij vrouwen 

die niet reageerden op behandeling met 

clomifeencitraat. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 255 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Stimulering van 

multifolliculaire ontwikkeling bij vrouwen die 

superovulatie ondergaan ten behoeve van 

conceptiehulptechnieken (ART) zoals in vitro 

fertilisatie (IVF), ´gamete intra-fallopian transfer´ 

(GIFT) en ́ zygote intra-fallopian transfer´ (ZIFT). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 256 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: In combinatie met een 

luteïniserend hormoonpreparaat (LH) voor de 

stimulatie van follikelgroei bij vrouwen met een 

ernstige LH- en FSH-deficiëntie. In klinische 

onderzoeken werden deze omschreven met een 

endogene serum LH spiegel < 1,2 I.E./l. 

Verkorte indicatie: Anovulatie door hypothalame/hypofysaire stoornis 

(WHO klasse 1) (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 257 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: In combinatie met chorion 

gonadotropine (hCG) therapie voor het stimuleren 

van de spermatogenese bij mannen lijdende aan 

congenitaal of verworven hypogonadotroop 

hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GONAL F 900 INJVLST 600IE/ML PEN 1,5ML 

 

Zindex nummer: 16261003 

ATC Code: G03GA05 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (ALFA) 

Registratienummer: EU/1/95/001/035 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 254 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (inclusief 

polycysteus-ovariumsyndroom, PCOS ) bij vrouwen 

die niet reageerden op behandeling met 

clomifeencitraat. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 255 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Stimulering van 

multifolliculaire ontwikkeling bij vrouwen die 

superovulatie ondergaan ten behoeve van 

conceptiehulptechnieken (ART) zoals in vitro 

fertilisatie (IVF), ´gamete intra-fallopian transfer´ 

(GIFT) en ́ zygote intra-fallopian transfer´ (ZIFT). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 256 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: In combinatie met een 

luteïniserend hormoonpreparaat (LH) voor de 

stimulatie van follikelgroei bij vrouwen met een 
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ernstige LH- en FSH-deficiëntie. In klinische 

onderzoeken werden deze omschreven met een 

endogene serum LH spiegel < 1,2 I.E./l. 

Verkorte indicatie: Anovulatie door hypothalame/hypofysaire stoornis 

(WHO klasse 1) (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 257 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: In combinatie met chorion 

gonadotropine (hCG) therapie voor het stimuleren 

van de spermatogenese bij mannen lijdende aan 

congenitaal of verworven hypogonadotroop 

hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GONAL F INJPDR FL   75IE + SOLV 1ML 

 

Zindex nummer: 14806746 

ATC Code: G03GA05 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (ALFA) 

Registratienummer: EU/1/95/001/025 

Fabrikant: MERCK BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 254 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (inclusief 

polycysteus-ovariumsyndroom, PCOS ) bij vrouwen 

die niet reageerden op behandeling met 

clomifeencitraat. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 255 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Stimulering van 

multifolliculaire ontwikkeling bij vrouwen die 

superovulatie ondergaan ten behoeve van 

conceptiehulptechnieken (ART) zoals in vitro 

fertilisatie (IVF), ´gamete intra-fallopian transfer´ 

(GIFT) en ́ zygote intra-fallopian transfer´ (ZIFT). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 
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(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 256 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: In combinatie met een 

luteïniserend hormoonpreparaat (LH) voor de 

stimulatie van follikelgroei bij vrouwen met een 

ernstige LH- en FSH-deficiëntie. In klinische 

onderzoeken werden deze omschreven met een 

endogene serum LH spiegel < 1,2 I.E./l. 

Verkorte indicatie: Anovulatie door hypothalame/hypofysaire stoornis 

(WHO klasse 1) (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 257 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: In combinatie met chorion 

gonadotropine (hCG) therapie voor het stimuleren 

van de spermatogenese bij mannen lijdende aan 

congenitaal of verworven hypogonadotroop 

hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GONAL F INJPDR FL   75IE + SOLV 1ML 

 

Zindex nummer: 14904101 

ATC Code: G03GA05 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (ALFA) 

Registratienummer: EU/1/95/001/025 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 254 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (inclusief 

polycysteus-ovariumsyndroom, PCOS ) bij vrouwen 

die niet reageerden op behandeling met 

clomifeencitraat. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 255 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Stimulering van 

multifolliculaire ontwikkeling bij vrouwen die 

superovulatie ondergaan ten behoeve van 

conceptiehulptechnieken (ART) zoals in vitro 

fertilisatie (IVF), ´gamete intra-fallopian transfer´ 

(GIFT) en ́ zygote intra-fallopian transfer´ (ZIFT). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 256 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: In combinatie met een 

luteïniserend hormoonpreparaat (LH) voor de 

stimulatie van follikelgroei bij vrouwen met een 

ernstige LH- en FSH-deficiëntie. In klinische 

onderzoeken werden deze omschreven met een 

endogene serum LH spiegel < 1,2 I.E./l. 

Verkorte indicatie: Anovulatie door hypothalame/hypofysaire stoornis 

(WHO klasse 1) (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 257 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: In combinatie met chorion 

gonadotropine (hCG) therapie voor het stimuleren 

van de spermatogenese bij mannen lijdende aan 

congenitaal of verworven hypogonadotroop 

hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GONAL F INJPDR FL   75IE + SOLV 1ML 

 

Zindex nummer: 14904128 

ATC Code: G03GA05 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (ALFA) 

Registratienummer: EU/1/95/001/026 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 254 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (inclusief 
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polycysteus-ovariumsyndroom, PCOS ) bij vrouwen 

die niet reageerden op behandeling met 

clomifeencitraat. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 255 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Stimulering van 

multifolliculaire ontwikkeling bij vrouwen die 

superovulatie ondergaan ten behoeve van 

conceptiehulptechnieken (ART) zoals in vitro 

fertilisatie (IVF), ´gamete intra-fallopian transfer´ 

(GIFT) en ́ zygote intra-fallopian transfer´ (ZIFT). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 256 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: In combinatie met een 

luteïniserend hormoonpreparaat (LH) voor de 

stimulatie van follikelgroei bij vrouwen met een 

ernstige LH- en FSH-deficiëntie. In klinische 

onderzoeken werden deze omschreven met een 

endogene serum LH spiegel < 1,2 I.E./l. 

Verkorte indicatie: Anovulatie door hypothalame/hypofysaire stoornis 

(WHO klasse 1) (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 257 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: In combinatie met chorion 

gonadotropine (hCG) therapie voor het stimuleren 

van de spermatogenese bij mannen lijdende aan 

congenitaal of verworven hypogonadotroop 

hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GONAL F INJPDR FL  450IE + SOLV 0,75ML 

 

Zindex nummer: 14805200 

ATC Code: G03GA05 
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Werkzame stof: FOLLITROPINE (ALFA) 

Registratienummer: EU/1/95/001/031 

Fabrikant: MERCK BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 254 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (inclusief 

polycysteus-ovariumsyndroom, PCOS ) bij vrouwen 

die niet reageerden op behandeling met 

clomifeencitraat. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 255 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Stimulering van 

multifolliculaire ontwikkeling bij vrouwen die 

superovulatie ondergaan ten behoeve van 

conceptiehulptechnieken (ART) zoals in vitro 

fertilisatie (IVF), ´gamete intra-fallopian transfer´ 

(GIFT) en ́ zygote intra-fallopian transfer´ (ZIFT). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 256 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: In combinatie met een 

luteïniserend hormoonpreparaat (LH) voor de 

stimulatie van follikelgroei bij vrouwen met een 

ernstige LH- en FSH-deficiëntie. In klinische 

onderzoeken werden deze omschreven met een 

endogene serum LH spiegel < 1,2 I.E./l. 

Verkorte indicatie: Anovulatie door hypothalame/hypofysaire stoornis 

(WHO klasse 1) (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 257 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: In combinatie met chorion 

gonadotropine (hCG) therapie voor het stimuleren 

van de spermatogenese bij mannen lijdende aan 

congenitaal of verworven hypogonadotroop 

hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 
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Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GONAL F INJPDR FL  450IE + SOLV 0,75ML 

 

Zindex nummer: 14865742 

ATC Code: G03GA05 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (ALFA) 

Registratienummer: EU/1/95/001/031 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 254 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (inclusief 

polycysteus-ovariumsyndroom, PCOS ) bij vrouwen 

die niet reageerden op behandeling met 

clomifeencitraat. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 255 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Stimulering van 

multifolliculaire ontwikkeling bij vrouwen die 

superovulatie ondergaan ten behoeve van 

conceptiehulptechnieken (ART) zoals in vitro 

fertilisatie (IVF), ´gamete intra-fallopian transfer´ 

(GIFT) en ́ zygote intra-fallopian transfer´ (ZIFT). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 256 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: In combinatie met een 

luteïniserend hormoonpreparaat (LH) voor de 

stimulatie van follikelgroei bij vrouwen met een 

ernstige LH- en FSH-deficiëntie. In klinische 

onderzoeken werden deze omschreven met een 

endogene serum LH spiegel < 1,2 I.E./l. 

Verkorte indicatie: Anovulatie door hypothalame/hypofysaire stoornis 

(WHO klasse 1) (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 257 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: In combinatie met chorion 

gonadotropine (hCG) therapie voor het stimuleren 

van de spermatogenese bij mannen lijdende aan 

congenitaal of verworven hypogonadotroop 

hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GONAL F INJPDR FL 1050IE + SOLV 1,75ML 

 

Zindex nummer: 14808447 

ATC Code: G03GA05 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (ALFA) 

Registratienummer: EU/1/95/001/021 

Fabrikant: MERCK BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 254 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (inclusief 

polycysteus-ovariumsyndroom, PCOS ) bij vrouwen 

die niet reageerden op behandeling met 

clomifeencitraat. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 255 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Stimulering van 

multifolliculaire ontwikkeling bij vrouwen die 

superovulatie ondergaan ten behoeve van 

conceptiehulptechnieken (ART) zoals in vitro 

fertilisatie (IVF), ´gamete intra-fallopian transfer´ 

(GIFT) en ́ zygote intra-fallopian transfer´ (ZIFT). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 256 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: In combinatie met een 

luteïniserend hormoonpreparaat (LH) voor de 

stimulatie van follikelgroei bij vrouwen met een 

ernstige LH- en FSH-deficiëntie. In klinische 

onderzoeken werden deze omschreven met een 

endogene serum LH spiegel < 1,2 I.E./l. 

Verkorte indicatie: Anovulatie door hypothalame/hypofysaire stoornis 

(WHO klasse 1) (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 257 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: In combinatie met chorion 
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gonadotropine (hCG) therapie voor het stimuleren 

van de spermatogenese bij mannen lijdende aan 

congenitaal of verworven hypogonadotroop 

hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GONAL F INJPDR FL 1050IE + SOLV 1,75ML 

 

Zindex nummer: 14844982 

ATC Code: G03GA05 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (ALFA) 

Registratienummer: EU/1/95/001/021 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 254 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (inclusief 

polycysteus-ovariumsyndroom, PCOS ) bij vrouwen 

die niet reageerden op behandeling met 

clomifeencitraat. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 255 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Stimulering van 

multifolliculaire ontwikkeling bij vrouwen die 

superovulatie ondergaan ten behoeve van 

conceptiehulptechnieken (ART) zoals in vitro 

fertilisatie (IVF), ´gamete intra-fallopian transfer´ 

(GIFT) en ́ zygote intra-fallopian transfer´ (ZIFT). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 256 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: In combinatie met een 

luteïniserend hormoonpreparaat (LH) voor de 

stimulatie van follikelgroei bij vrouwen met een 

ernstige LH- en FSH-deficiëntie. In klinische 

onderzoeken werden deze omschreven met een 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1335 van 4271 

endogene serum LH spiegel < 1,2 I.E./l. 

Verkorte indicatie: Anovulatie door hypothalame/hypofysaire stoornis 

(WHO klasse 1) (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 257 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: In combinatie met chorion 

gonadotropine (hCG) therapie voor het stimuleren 

van de spermatogenese bij mannen lijdende aan 

congenitaal of verworven hypogonadotroop 

hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GONAL F INJPDR FL 1050IE + SOLV 1,75ML 

 

Zindex nummer: 14897148 

ATC Code: G03GA05 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (ALFA) 

Registratienummer: EU/1/95/001/021 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 254 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (inclusief 

polycysteus-ovariumsyndroom, PCOS ) bij vrouwen 

die niet reageerden op behandeling met 

clomifeencitraat. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 255 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Stimulering van 

multifolliculaire ontwikkeling bij vrouwen die 

superovulatie ondergaan ten behoeve van 

conceptiehulptechnieken (ART) zoals in vitro 

fertilisatie (IVF), ´gamete intra-fallopian transfer´ 

(GIFT) en ́ zygote intra-fallopian transfer´ (ZIFT). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 
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Indicatienummer: 256 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: In combinatie met een 

luteïniserend hormoonpreparaat (LH) voor de 

stimulatie van follikelgroei bij vrouwen met een 

ernstige LH- en FSH-deficiëntie. In klinische 

onderzoeken werden deze omschreven met een 

endogene serum LH spiegel < 1,2 I.E./l. 

Verkorte indicatie: Anovulatie door hypothalame/hypofysaire stoornis 

(WHO klasse 1) (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 257 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: In combinatie met chorion 

gonadotropine (hCG) therapie voor het stimuleren 

van de spermatogenese bij mannen lijdende aan 

congenitaal of verworven hypogonadotroop 

hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

GONAL F INJPDR FL 1050IE + SOLV 1,75ML 

 

Zindex nummer: 15409198 

ATC Code: G03GA05 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (ALFA) 

Registratienummer: EU/1/95/001/021 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 254 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (inclusief 

polycysteus-ovariumsyndroom, PCOS ) bij vrouwen 

die niet reageerden op behandeling met 

clomifeencitraat. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 255 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Stimulering van 
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multifolliculaire ontwikkeling bij vrouwen die 

superovulatie ondergaan ten behoeve van 

conceptiehulptechnieken (ART) zoals in vitro 

fertilisatie (IVF), ´gamete intra-fallopian transfer´ 

(GIFT) en ́ zygote intra-fallopian transfer´ (ZIFT). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 256 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: In combinatie met een 

luteïniserend hormoonpreparaat (LH) voor de 

stimulatie van follikelgroei bij vrouwen met een 

ernstige LH- en FSH-deficiëntie. In klinische 

onderzoeken werden deze omschreven met een 

endogene serum LH spiegel < 1,2 I.E./l. 

Verkorte indicatie: Anovulatie door hypothalame/hypofysaire stoornis 

(WHO klasse 1) (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 257 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: In combinatie met chorion 

gonadotropine (hCG) therapie voor het stimuleren 

van de spermatogenese bij mannen lijdende aan 

congenitaal of verworven hypogonadotroop 

hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HAEMATE P INJPDR FLACON  250IE + SOLV  5ML +TOEBEH 

 

Zindex nummer: 15202674 

ATC Code: B02BD06 

Werkzame stof: VON WILLEBRANDFACTOR MET FACTOR VIII 

Registratienummer: 32916 

Fabrikant: CSL BEHRING BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 619 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Preventie en behandeling van hemorragie of 

chirurgische bloeding bij de ziekte van Von 

Willebrand, wanneer behandeling met alleen 
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desmopressine (DDAVP) niet effectief of gecontra-

indiceerd is. 

Verkorte indicatie: VWD, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 594 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Ziekte van von Willebrand (von Willebrand Disease, 

vWD)Preventie en behandeling van bloedingen en 

perioperatief bloedverlies, wanneer desmopressine 

(DDAVP)- behandeling alleen niet effectief of 

gecontra-indiceerd is. 

Verkorte indicatie: VWD, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 596 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van verworven factor VIII-deficiëntie en 

bij de behandeling van patiënten met antilichamen 

tegen factor VIII. 

Verkorte indicatie: Verworven factor VIII tekort, behandeling (Volw. en 

Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 
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Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HAEMATE P INJPDR FLACON  500IE + SOLV 10ML +TOEBEH 

 

Zindex nummer: 15202682 

ATC Code: B02BD06 

Werkzame stof: VON WILLEBRANDFACTOR MET FACTOR VIII 

Registratienummer: 32917 

Fabrikant: CSL BEHRING BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 619 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Preventie en behandeling van hemorragie of 

chirurgische bloeding bij de ziekte van Von 

Willebrand, wanneer behandeling met alleen 

desmopressine (DDAVP) niet effectief of gecontra-

indiceerd is. 

Verkorte indicatie: VWD, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 594 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Ziekte van von Willebrand (von Willebrand Disease, 

vWD)Preventie en behandeling van bloedingen en 

perioperatief bloedverlies, wanneer desmopressine 

(DDAVP)- behandeling alleen niet effectief of 

gecontra-indiceerd is. 

Verkorte indicatie: VWD, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 596 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van verworven factor VIII-deficiëntie en 

bij de behandeling van patiënten met antilichamen 

tegen factor VIII. 

Verkorte indicatie: Verworven factor VIII tekort, behandeling (Volw. en 

Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HAEMATE P INJPDR FLACON 1000IE + SOLV 15ML +TOEBEH 

 

Zindex nummer: 15202690 

ATC Code: B02BD06 

Werkzame stof: VON WILLEBRANDFACTOR MET FACTOR VIII 

Registratienummer: 32918 

Fabrikant: CSL BEHRING BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 619 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Preventie en behandeling van hemorragie of 

chirurgische bloeding bij de ziekte van Von 

Willebrand, wanneer behandeling met alleen 

desmopressine (DDAVP) niet effectief of gecontra-

indiceerd is. 

Verkorte indicatie: VWD, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 594 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Ziekte van von Willebrand (von Willebrand Disease, 

vWD)Preventie en behandeling van bloedingen en 

perioperatief bloedverlies, wanneer desmopressine 

(DDAVP)- behandeling alleen niet effectief of 

gecontra-indiceerd is. 
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Verkorte indicatie: VWD, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 596 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van verworven factor VIII-deficiëntie en 

bij de behandeling van patiënten met antilichamen 

tegen factor VIII. 

Verkorte indicatie: Verworven factor VIII tekort, behandeling (Volw. en 

Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HAEMOCOMPLETTAN P INFPDR FLACON 1G 

 

Zindex nummer: 16041305 

ATC Code: B02BB01 

Werkzame stof: FIBRINOGEEN 

Registratienummer: 16996 

Fabrikant: CSL BEHRING BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 597 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Therapie en profylaxe van haemorrhagische diathese 

in geval van congenitale hypo-, dys- of 

afibrinogenemie. 

Verkorte indicatie: Congenitale hypo-, dys- of afibrinogenemie, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 598 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Therapie en profylaxe van haemorrhagische diathese 

in geval van verworven hypofibrinogenemie bij 

toegenomen intravasculair verbruik ten gevolge van 

diffuse intravasale stolling en hyperfibrinolyse bij 

patiënten die niet reageren op maatregelen om de 

onderliggende oorzaak van het fibrinogeenverbruik te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Verworven hypofibrinogenemie, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 940 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Massaal bloedverlies na trauma of bij grote 

operatieve ingreep of postpartum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Massaal bloedverlies, na trauma, postpartum of grote 

operatieve ingreep (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1225 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tekort fibrinogeen bij leverfalen. 

Verkorte indicatie: Fibrinogeen tekort bij leverfalen (Volw.) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HAEMOCOMPLETTAN P INFPDR FLACON 2G 

 

Zindex nummer: 16029992 

ATC Code: B02BB01 

Werkzame stof: FIBRINOGEEN 

Registratienummer: 16996 

Fabrikant: CSL BEHRING BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 597 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Therapie en profylaxe van haemorrhagische diathese 

in geval van congenitale hypo-, dys- of 

afibrinogenemie. 

Verkorte indicatie: Congenitale hypo-, dys- of afibrinogenemie, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 598 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Therapie en profylaxe van haemorrhagische diathese 

in geval van verworven hypofibrinogenemie bij 

toegenomen intravasculair verbruik ten gevolge van 

diffuse intravasale stolling en hyperfibrinolyse bij 

patiënten die niet reageren op maatregelen om de 

onderliggende oorzaak van het fibrinogeenverbruik te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Verworven hypofibrinogenemie, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1344 van 4271 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 940 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Massaal bloedverlies na trauma of bij grote 

operatieve ingreep of postpartum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Massaal bloedverlies, na trauma, postpartum of grote 

operatieve ingreep (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1225 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tekort fibrinogeen bij leverfalen. 

Verkorte indicatie: Fibrinogeen tekort bij leverfalen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HALAVEN INJVLST 0,44MG/ML FLACON 2ML 

 

Zindex nummer: 15723941 

ATC Code: L01XX41 

Werkzame stof: ERIBULINE 

Registratienummer: EU/1/11/678/001 

Fabrikant: EISAI BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 221 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, 

van wie de ziekte progressief is na ten minste één 

chemotherapeutisch regime voor de ziekte in een 

gevorderd stadium. Eerdere behandeling dient een 

antracycline en een taxaan te hebben omvat, hetzij 

in de adjuvante hetzij in de gemetastaseerde setting, 

tenzij de patiënten niet in aanmerking kwamen voor 

deze behandeling. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 567 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

niet-reseceerbaar liposarcoom die een eerdere 

behandeling met antracycline hebben ontvangen 

(tenzij ze daarvoor niet geschikt waren) voor 

gevorderde of gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: LipoSRC, inoperabel, m of Adv (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1394 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, van wie 

de ziekte progressief is na ten minste twee 

chemotherapeutisch regimes voor de ziekte in een 

gevorderd stadium. Eerdere behandeling dient een 

antracycline en een taxaan te hebben omvat, hetzij 

in de adjuvante hetzij in de metastatische setting, 

tenzij de patiënten niet in aanmerking kwamen voor 

deze behandeling. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 3e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HALAVEN INJVLST 0,44MG/ML FLACON 2ML 

 

Zindex nummer: 16067975 

ATC Code: L01XX41 

Werkzame stof: ERIBULINE 

Registratienummer: EU/1/11/678/001 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 221 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, 

van wie de ziekte progressief is na ten minste één 

chemotherapeutisch regime voor de ziekte in een 

gevorderd stadium. Eerdere behandeling dient een 

antracycline en een taxaan te hebben omvat, hetzij 

in de adjuvante hetzij in de gemetastaseerde setting, 

tenzij de patiënten niet in aanmerking kwamen voor 

deze behandeling. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 567 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

niet-reseceerbaar liposarcoom die een eerdere 

behandeling met antracycline hebben ontvangen 
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(tenzij ze daarvoor niet geschikt waren) voor 

gevorderde of gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: LipoSRC, inoperabel, m of Adv (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1394 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, van wie 

de ziekte progressief is na ten minste twee 

chemotherapeutisch regimes voor de ziekte in een 

gevorderd stadium. Eerdere behandeling dient een 

antracycline en een taxaan te hebben omvat, hetzij 

in de adjuvante hetzij in de metastatische setting, 

tenzij de patiënten niet in aanmerking kwamen voor 

deze behandeling. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 3e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HALAVEN INJVLST 0,44MG/ML FLACON 2ML 

 

Zindex nummer: 16220080 

ATC Code: L01XX41 

Werkzame stof: ERIBULINE 

Registratienummer: EU/1/11/678/002 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 221 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, 

van wie de ziekte progressief is na ten minste één 

chemotherapeutisch regime voor de ziekte in een 

gevorderd stadium. Eerdere behandeling dient een 

antracycline en een taxaan te hebben omvat, hetzij 

in de adjuvante hetzij in de gemetastaseerde setting, 

tenzij de patiënten niet in aanmerking kwamen voor 

deze behandeling. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 567 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

niet-reseceerbaar liposarcoom die een eerdere 

behandeling met antracycline hebben ontvangen 

(tenzij ze daarvoor niet geschikt waren) voor 

gevorderde of gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: LipoSRC, inoperabel, m of Adv (Volw.) 
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Indicatienummer: 1394 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, van wie 

de ziekte progressief is na ten minste twee 

chemotherapeutisch regimes voor de ziekte in een 

gevorderd stadium. Eerdere behandeling dient een 

antracycline en een taxaan te hebben omvat, hetzij 

in de adjuvante hetzij in de metastatische setting, 

tenzij de patiënten niet in aanmerking kwamen voor 

deze behandeling. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 3e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HALAVEN INJVLST 0,44MG/ML FLACON 2ML 

 

Zindex nummer: 16228553 

ATC Code: L01XX41 

Werkzame stof: ERIBULINE 

Registratienummer: EU/1/11/678/001 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 221 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, 

van wie de ziekte progressief is na ten minste één 

chemotherapeutisch regime voor de ziekte in een 

gevorderd stadium. Eerdere behandeling dient een 

antracycline en een taxaan te hebben omvat, hetzij 

in de adjuvante hetzij in de gemetastaseerde setting, 

tenzij de patiënten niet in aanmerking kwamen voor 

deze behandeling. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 567 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

niet-reseceerbaar liposarcoom die een eerdere 

behandeling met antracycline hebben ontvangen 

(tenzij ze daarvoor niet geschikt waren) voor 

gevorderde of gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: LipoSRC, inoperabel, m of Adv (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1394 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met lokaal 
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gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, van wie 

de ziekte progressief is na ten minste twee 

chemotherapeutisch regimes voor de ziekte in een 

gevorderd stadium. Eerdere behandeling dient een 

antracycline en een taxaan te hebben omvat, hetzij 

in de adjuvante hetzij in de metastatische setting, 

tenzij de patiënten niet in aanmerking kwamen voor 

deze behandeling. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 3e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HALAVEN INJVLST 0,44MG/ML FLACON 2ML 

 

Zindex nummer: 16237897 

ATC Code: L01XX41 

Werkzame stof: ERIBULINE 

Registratienummer: EU/1/11/678/002 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 221 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, 

van wie de ziekte progressief is na ten minste één 

chemotherapeutisch regime voor de ziekte in een 

gevorderd stadium. Eerdere behandeling dient een 

antracycline en een taxaan te hebben omvat, hetzij 

in de adjuvante hetzij in de gemetastaseerde setting, 

tenzij de patiënten niet in aanmerking kwamen voor 

deze behandeling. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 567 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

niet-reseceerbaar liposarcoom die een eerdere 

behandeling met antracycline hebben ontvangen 

(tenzij ze daarvoor niet geschikt waren) voor 

gevorderde of gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: LipoSRC, inoperabel, m of Adv (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1394 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, van wie 

de ziekte progressief is na ten minste twee 

chemotherapeutisch regimes voor de ziekte in een 

gevorderd stadium. Eerdere behandeling dient een 
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antracycline en een taxaan te hebben omvat, hetzij 

in de adjuvante hetzij in de metastatische setting, 

tenzij de patiënten niet in aanmerking kwamen voor 

deze behandeling. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 3e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HALAVEN INJVLST 0,44MG/ML FLACON 2ML 

 

Zindex nummer: 16274326 

ATC Code: L01XX41 

Werkzame stof: ERIBULINE 

Registratienummer: EU/1/11/678/001 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 221 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, 

van wie de ziekte progressief is na ten minste één 

chemotherapeutisch regime voor de ziekte in een 

gevorderd stadium. Eerdere behandeling dient een 

antracycline en een taxaan te hebben omvat, hetzij 

in de adjuvante hetzij in de gemetastaseerde setting, 

tenzij de patiënten niet in aanmerking kwamen voor 

deze behandeling. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 567 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

niet-reseceerbaar liposarcoom die een eerdere 

behandeling met antracycline hebben ontvangen 

(tenzij ze daarvoor niet geschikt waren) voor 

gevorderde of gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: LipoSRC, inoperabel, m of Adv (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1394 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, van wie 

de ziekte progressief is na ten minste twee 

chemotherapeutisch regimes voor de ziekte in een 

gevorderd stadium. Eerdere behandeling dient een 

antracycline en een taxaan te hebben omvat, hetzij 

in de adjuvante hetzij in de metastatische setting, 

tenzij de patiënten niet in aanmerking kwamen voor 

deze behandeling. 
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Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 3e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HALAVEN INJVLST 0,44MG/ML FLACON 2ML 

 

Zindex nummer: 16531175 

ATC Code: L01XX41 

Werkzame stof: ERIBULINE 

Registratienummer: EU/1/11/678/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 221 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, 

van wie de ziekte progressief is na ten minste één 

chemotherapeutisch regime voor de ziekte in een 

gevorderd stadium. Eerdere behandeling dient een 

antracycline en een taxaan te hebben omvat, hetzij 

in de adjuvante hetzij in de gemetastaseerde setting, 

tenzij de patiënten niet in aanmerking kwamen voor 

deze behandeling. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 567 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

niet-reseceerbaar liposarcoom die een eerdere 

behandeling met antracycline hebben ontvangen 

(tenzij ze daarvoor niet geschikt waren) voor 

gevorderde of gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: LipoSRC, inoperabel, m of Adv (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1394 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, van wie 

de ziekte progressief is na ten minste twee 

chemotherapeutisch regimes voor de ziekte in een 

gevorderd stadium. Eerdere behandeling dient een 

antracycline en een taxaan te hebben omvat, hetzij 

in de adjuvante hetzij in de metastatische setting, 

tenzij de patiënten niet in aanmerking kwamen voor 

deze behandeling. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 3e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1351 van 4271 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HALAVEN INJVLST 0,44MG/ML FLACON 2ML 

 

Zindex nummer: 16535103 

ATC Code: L01XX41 

Werkzame stof: ERIBULINE 

Registratienummer: EU/1/11/678/001 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 221 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, 

van wie de ziekte progressief is na ten minste één 

chemotherapeutisch regime voor de ziekte in een 

gevorderd stadium. Eerdere behandeling dient een 

antracycline en een taxaan te hebben omvat, hetzij 

in de adjuvante hetzij in de gemetastaseerde setting, 

tenzij de patiënten niet in aanmerking kwamen voor 

deze behandeling. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 567 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

niet-reseceerbaar liposarcoom die een eerdere 

behandeling met antracycline hebben ontvangen 

(tenzij ze daarvoor niet geschikt waren) voor 

gevorderde of gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: LipoSRC, inoperabel, m of Adv (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1394 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, van wie 

de ziekte progressief is na ten minste twee 

chemotherapeutisch regimes voor de ziekte in een 

gevorderd stadium. Eerdere behandeling dient een 

antracycline en een taxaan te hebben omvat, hetzij 

in de adjuvante hetzij in de metastatische setting, 

tenzij de patiënten niet in aanmerking kwamen voor 

deze behandeling. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 3e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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HALAVEN INJVLST 0,44MG/ML FLACON 2ML 

 

Zindex nummer: 16538838 

ATC Code: L01XX41 

Werkzame stof: ERIBULINE 

Registratienummer: EU/1/11/678/001 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 221 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, 

van wie de ziekte progressief is na ten minste één 

chemotherapeutisch regime voor de ziekte in een 

gevorderd stadium. Eerdere behandeling dient een 

antracycline en een taxaan te hebben omvat, hetzij 

in de adjuvante hetzij in de gemetastaseerde setting, 

tenzij de patiënten niet in aanmerking kwamen voor 

deze behandeling. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 567 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

niet-reseceerbaar liposarcoom die een eerdere 

behandeling met antracycline hebben ontvangen 

(tenzij ze daarvoor niet geschikt waren) voor 

gevorderde of gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: LipoSRC, inoperabel, m of Adv (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1394 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, van wie 

de ziekte progressief is na ten minste twee 

chemotherapeutisch regimes voor de ziekte in een 

gevorderd stadium. Eerdere behandeling dient een 

antracycline en een taxaan te hebben omvat, hetzij 

in de adjuvante hetzij in de metastatische setting, 

tenzij de patiënten niet in aanmerking kwamen voor 

deze behandeling. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 3e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HALAVEN INJVLST 0,44MG/ML FLACON 3ML 

 

Zindex nummer: 16224590 
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ATC Code: L01XX41 

Werkzame stof: ERIBULINE 

Registratienummer: EU/1/11/678/003 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 221 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, 

van wie de ziekte progressief is na ten minste één 

chemotherapeutisch regime voor de ziekte in een 

gevorderd stadium. Eerdere behandeling dient een 

antracycline en een taxaan te hebben omvat, hetzij 

in de adjuvante hetzij in de gemetastaseerde setting, 

tenzij de patiënten niet in aanmerking kwamen voor 

deze behandeling. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 567 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

niet-reseceerbaar liposarcoom die een eerdere 

behandeling met antracycline hebben ontvangen 

(tenzij ze daarvoor niet geschikt waren) voor 

gevorderde of gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: LipoSRC, inoperabel, m of Adv (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1394 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, van wie 

de ziekte progressief is na ten minste twee 

chemotherapeutisch regimes voor de ziekte in een 

gevorderd stadium. Eerdere behandeling dient een 

antracycline en een taxaan te hebben omvat, hetzij 

in de adjuvante hetzij in de metastatische setting, 

tenzij de patiënten niet in aanmerking kwamen voor 

deze behandeling. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 3e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HALAVEN INJVLST 0,44MG/ML FLACON 3ML 

 

Zindex nummer: 16535170 

ATC Code: L01XX41 

Werkzame stof: ERIBULINE 

Registratienummer: EU/1/11/678/003 

Fabrikant: STEPHAR BV 
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Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 221 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, 

van wie de ziekte progressief is na ten minste één 

chemotherapeutisch regime voor de ziekte in een 

gevorderd stadium. Eerdere behandeling dient een 

antracycline en een taxaan te hebben omvat, hetzij 

in de adjuvante hetzij in de gemetastaseerde setting, 

tenzij de patiënten niet in aanmerking kwamen voor 

deze behandeling. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 567 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

niet-reseceerbaar liposarcoom die een eerdere 

behandeling met antracycline hebben ontvangen 

(tenzij ze daarvoor niet geschikt waren) voor 

gevorderde of gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: LipoSRC, inoperabel, m of Adv (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1394 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, van wie 

de ziekte progressief is na ten minste twee 

chemotherapeutisch regimes voor de ziekte in een 

gevorderd stadium. Eerdere behandeling dient een 

antracycline en een taxaan te hebben omvat, hetzij 

in de adjuvante hetzij in de metastatische setting, 

tenzij de patiënten niet in aanmerking kwamen voor 

deze behandeling. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 3e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HALAVEN INJVLST 0,44MG/ML FLACON 3ML 

 

Zindex nummer: 16538846 

ATC Code: L01XX41 

Werkzame stof: ERIBULINE 

Registratienummer: EU/1/11/678/003 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 221 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, 

van wie de ziekte progressief is na ten minste één 

chemotherapeutisch regime voor de ziekte in een 

gevorderd stadium. Eerdere behandeling dient een 

antracycline en een taxaan te hebben omvat, hetzij 

in de adjuvante hetzij in de gemetastaseerde setting, 

tenzij de patiënten niet in aanmerking kwamen voor 

deze behandeling. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 567 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

niet-reseceerbaar liposarcoom die een eerdere 

behandeling met antracycline hebben ontvangen 

(tenzij ze daarvoor niet geschikt waren) voor 

gevorderde of gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: LipoSRC, inoperabel, m of Adv (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1394 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, van wie 

de ziekte progressief is na ten minste twee 

chemotherapeutisch regimes voor de ziekte in een 

gevorderd stadium. Eerdere behandeling dient een 

antracycline en een taxaan te hebben omvat, hetzij 

in de adjuvante hetzij in de metastatische setting, 

tenzij de patiënten niet in aanmerking kwamen voor 

deze behandeling. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 3e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HELIXATE NEXGEN INJPDR FL  250IE+SOLV 2,5ML+TOEBEH 

 

Zindex nummer: 14611708 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/00/144/001 

Fabrikant: CSL BEHRING BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 
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VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HELIXATE NEXGEN INJPDR FL  500IE+SOLV 2,5ML+TOEBEH 

 

Zindex nummer: 14611716 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/00/144/002 

Fabrikant: CSL BEHRING BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HELIXATE NEXGEN INJPDR FL 1000IE+SOLV 2,5ML+TOEBEH 

 

Zindex nummer: 14611732 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/00/144/003 

Fabrikant: CSL BEHRING BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 
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Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HELIXATE NEXGEN INJPDR FL 2000IE+SOLV 5ML+TOEBEH 

 

Zindex nummer: 15322289 

ATC Code: B02BD02 
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Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/00/144/004 

Fabrikant: CSL BEHRING BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HEMLIBRA INJVLST 105MG/0,7ML (150MG/ML) FLACON 

 

Zindex nummer: 16628209 

ATC Code: B02BX06 

Werkzame stof: EMICIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/18/1271/003 

Fabrikant: ROCHE NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 1595 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de routineprofylaxe van bloedingen bij patiënten 

met hemofilie A (aangeboren factor VIII-deficiëntie) 

met remmers tegen factor VIII. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A met remmers, profylaxe 

 

 

Indicatienummer: 2689 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de routineprofylaxe van bloedingen bij patiënten 

met ernstige hemofilie A (aangeboren factor VIII 

deficiëntie, FVIII < 1%) zonder remmers tegen factor 

VIII. 

Verkorte indicatie: Ernstige hemofilie A zonder remmers, profylaxe 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HEMLIBRA INJVLST 150MG/1ML (150MG/ML) FLACON 

 

Zindex nummer: 16628217 

ATC Code: B02BX06 

Werkzame stof: EMICIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/18/1271/004 

Fabrikant: ROCHE NEDERLAND BV 
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Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 1595 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de routineprofylaxe van bloedingen bij patiënten 

met hemofilie A (aangeboren factor VIII-deficiëntie) 

met remmers tegen factor VIII. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A met remmers, profylaxe 

 

 

Indicatienummer: 2689 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de routineprofylaxe van bloedingen bij patiënten 

met ernstige hemofilie A (aangeboren factor VIII 

deficiëntie, FVIII < 1%) zonder remmers tegen factor 

VIII. 

Verkorte indicatie: Ernstige hemofilie A zonder remmers, profylaxe 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HEMLIBRA INJVLST 30MG/1ML (30MG/ML) FLACON 

 

Zindex nummer: 16627601 

ATC Code: B02BX06 

Werkzame stof: EMICIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/18/1271/001 

Fabrikant: ROCHE NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 1595 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de routineprofylaxe van bloedingen bij patiënten 

met hemofilie A (aangeboren factor VIII-deficiëntie) 

met remmers tegen factor VIII. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A met remmers, profylaxe 

 

 

Indicatienummer: 2689 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de routineprofylaxe van bloedingen bij patiënten 

met ernstige hemofilie A (aangeboren factor VIII 

deficiëntie, FVIII < 1%) zonder remmers tegen factor 

VIII. 

Verkorte indicatie: Ernstige hemofilie A zonder remmers, profylaxe 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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HEMLIBRA INJVLST 60MG/0,4ML (150MG/ML) FLACON 

 

Zindex nummer: 16628225 

ATC Code: B02BX06 

Werkzame stof: EMICIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/18/1271/002 

Fabrikant: ROCHE NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 1595 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de routineprofylaxe van bloedingen bij patiënten 

met hemofilie A (aangeboren factor VIII-deficiëntie) 

met remmers tegen factor VIII. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A met remmers, profylaxe 

 

 

Indicatienummer: 2689 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de routineprofylaxe van bloedingen bij patiënten 

met ernstige hemofilie A (aangeboren factor VIII 

deficiëntie, FVIII < 1%) zonder remmers tegen factor 

VIII. 

Verkorte indicatie: Ernstige hemofilie A zonder remmers, profylaxe 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HERCEPTIN INFUSIEPOEDER FLACON 150MG 

 

Zindex nummer: 14612437 

ATC Code: L01XC03 

Werkzame stof: TRASTUZUMAB 

Registratienummer: EU/1/00/145/001 

Fabrikant: ROCHE NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 517 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) als 

monotherapie voor de behandeling van die patiënten 

die voor hun gemetastaseerde aandoening zijn 

behandeld met tenminste twee 

chemotherapieschema's. Voorgaande chemotherapie 

moet tenminste een antracyclinederivaat en een 

taxaan hebben omvat tenzij patiënten niet geschikt 

zijn voor deze behandelingen. Ook moeten 

hormoonreceptor positieve patiënten niet (meer) 

reageren op hormoontherapie tenzij patiënten niet 

geschikt zijn voor deze behandeling. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, >= 3e lijn, mono (Volw.) 
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Indicatienummer: 518 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) in 

combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

die patiënten die voor hun gemetastaseerde ziekte 

niet zijn behandeld met chemotherapie en voor wie 

een antracyclinederivaat niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, 1e lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 519 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) in 

combinatie met docetaxel voor de behandeling van 

die patiënten die voor hun gemetastaseerde ziekte 

niet zijn behandeld met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+ , 1e lijn, combi met docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 520 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) in 

combinatie met een aromataseremmer voor de 

behandeling van postmenopauzale patiënten met 

hormoonreceptor-positieve gemetastaseerde 

borstkanker, die niet eerder behandeld zijn met 

trastuzumab. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, HR+, postmenopauzaal, combi met 

anastrozol, exemestaan of letrozol (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 522 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) aansluitend op 

operatie, chemotherapie (neoadjuvant of adjuvant) 

en radiotherapie (mits van toepassing). 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, adjuvant of neoadjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 523 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met paclitaxel of 

docetaxel. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvante chemo, combi met 

paclitaxel of docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 524 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-
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positieve vroege borstkanker (EBC) in combinatie 

met adjuvante chemotherapie bestaande uit 

docetaxel en carboplatine. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, combi met docetaxel en carboplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 525 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) in combinatie 

met neoadjuvante chemotherapie gevolgd door 

adjuvante behandeling met trastuzumab, voor lokaal 

gevorderde (inclusief inflammatoire) ziekte of 

tumoren > 2 cm in diameter. 

Verkorte indicatie: EBC, LA, HER2+, combi, neoadjuvant en adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 527 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine of 5-fluorouracil en 

cisplatine voor de behandeling van volwassen 

patiënten met HER2-positief gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag of de gastro-

oesofageale overgang die nog geen eerdere 

oncologische behandeling hebben ondergaan voor 

hun gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofageale overgang, m, 

HER2+, 1e lijn, combi met cisplatine en capecitabine 

of 5-FU (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1376 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van Her2 NEU positief 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met capecitabine of vinorelbine. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, combi met capecitabine of vinorelbine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1384 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voortzetten van trastuzumab monotherapie bij de 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) na 

behandeling met trastuzumab in combinatie  met 

andere chemotherapeutica zoals paclitaxel, 

vinorelbine of capecitabine. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, na chemo, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1437 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

borstkanker waarbij de tumor een overexpressie van 

HER2 (ErbB2) vertoont: in combinatie met lapatinib 
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voor patiënten met hormoonreceptor-negatieve 

gemetastaseerde ziekte met progressie na eerdere 

behandeling met trastuzumab in combinatie met 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HR-, HER2+, >= 2de lijn, combi met lapatinib 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1445 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

docetaxel bij volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde of lokaal teruggekeerde, 

niet-reseceerbare borstkanker die geen eerdere anti-

HER2-therapie of chemotherapie voor hun 

gemetastaseerde ziekte hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel of m, HER2+, combi met pertuzumab 

en docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1447 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

chemotherapie voor de neoadjuvante behandeling 

van volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal 

gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium 

borstkanker met een hoog risico op terugkeer. 

Verkorte indicatie: BC of EBC, LA, combi met pertuzumab, neo-adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1458 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij patiënten met her2 neu positieve vorm van 

maagkanker bij volwassenen in combinatie met 

oxaliplatine en 5-FU als cisplatine niet verdragen 

wordt. 

Verkorte indicatie: MaagCa, Her2+, combi met oxalipatine en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1494 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met capecitabine of 5-fluorouracil en 

cisplatine voor de behandeling van volwassen 

patiënten met HER2-positief gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag of de gastro-

oesofageale overgang die nog geen eerdere 

oncologische behandeling hebben ondergaan voor 

hun gemetastaseerde ziekte. Trastuzumab dient 

alleen gebruikt te worden bij patiënten met 

gemetastaseerde maagkanker (MGC) bij wie de 

tumor een overexpressie van HER2 vertoont, 

gedefinieerd als IHC2+ en bevestigend middels SISH 

of FISH analyse, of als IHC 3+ resultaat. Accurate en 

gevalideerde assay methoden dienen te worden 

gebruikt. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa van de gastro-oesofageale 
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overgang, m, HER2+, 1e lijn, combi met 5-FU en 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1606 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

chemotherapie voor de adjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met HER2-positieve vroege 

borstkanker met een hoog risico op recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HERCEPTIN INFUSIEPOEDER FLACON 150MG 

 

Zindex nummer: 15666352 

ATC Code: L01XC03 

Werkzame stof: TRASTUZUMAB 

Registratienummer: EU/1/00/145/001 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 517 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) als 

monotherapie voor de behandeling van die patiënten 

die voor hun gemetastaseerde aandoening zijn 

behandeld met tenminste twee 

chemotherapieschema's. Voorgaande chemotherapie 

moet tenminste een antracyclinederivaat en een 

taxaan hebben omvat tenzij patiënten niet geschikt 

zijn voor deze behandelingen. Ook moeten 

hormoonreceptor positieve patiënten niet (meer) 

reageren op hormoontherapie tenzij patiënten niet 

geschikt zijn voor deze behandeling. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, >= 3e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 518 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) in 

combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

die patiënten die voor hun gemetastaseerde ziekte 

niet zijn behandeld met chemotherapie en voor wie 

een antracyclinederivaat niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, 1e lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 
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Indicatienummer: 519 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) in 

combinatie met docetaxel voor de behandeling van 

die patiënten die voor hun gemetastaseerde ziekte 

niet zijn behandeld met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+ , 1e lijn, combi met docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 520 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) in 

combinatie met een aromataseremmer voor de 

behandeling van postmenopauzale patiënten met 

hormoonreceptor-positieve gemetastaseerde 

borstkanker, die niet eerder behandeld zijn met 

trastuzumab. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, HR+, postmenopauzaal, combi met 

anastrozol, exemestaan of letrozol (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 522 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) aansluitend op 

operatie, chemotherapie (neoadjuvant of adjuvant) 

en radiotherapie (mits van toepassing). 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, adjuvant of neoadjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 523 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met paclitaxel of 

docetaxel. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvante chemo, combi met 

paclitaxel of docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 524 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) in combinatie 

met adjuvante chemotherapie bestaande uit 

docetaxel en carboplatine. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, combi met docetaxel en carboplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 525 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) in combinatie 

met neoadjuvante chemotherapie gevolgd door 
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adjuvante behandeling met trastuzumab, voor lokaal 

gevorderde (inclusief inflammatoire) ziekte of 

tumoren > 2 cm in diameter. 

Verkorte indicatie: EBC, LA, HER2+, combi, neoadjuvant en adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 527 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine of 5-fluorouracil en 

cisplatine voor de behandeling van volwassen 

patiënten met HER2-positief gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag of de gastro-

oesofageale overgang die nog geen eerdere 

oncologische behandeling hebben ondergaan voor 

hun gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofageale overgang, m, 

HER2+, 1e lijn, combi met cisplatine en capecitabine 

of 5-FU (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1376 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van Her2 NEU positief 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met capecitabine of vinorelbine. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, combi met capecitabine of vinorelbine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1384 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voortzetten van trastuzumab monotherapie bij de 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) na 

behandeling met trastuzumab in combinatie  met 

andere chemotherapeutica zoals paclitaxel, 

vinorelbine of capecitabine. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, na chemo, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1437 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

borstkanker waarbij de tumor een overexpressie van 

HER2 (ErbB2) vertoont: in combinatie met lapatinib 

voor patiënten met hormoonreceptor-negatieve 

gemetastaseerde ziekte met progressie na eerdere 

behandeling met trastuzumab in combinatie met 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HR-, HER2+, >= 2de lijn, combi met lapatinib 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1445 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

docetaxel bij volwassen patiënten met HER2-
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positieve gemetastaseerde of lokaal teruggekeerde, 

niet-reseceerbare borstkanker die geen eerdere anti-

HER2-therapie of chemotherapie voor hun 

gemetastaseerde ziekte hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel of m, HER2+, combi met pertuzumab 

en docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1447 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

chemotherapie voor de neoadjuvante behandeling 

van volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal 

gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium 

borstkanker met een hoog risico op terugkeer. 

Verkorte indicatie: BC of EBC, LA, combi met pertuzumab, neo-adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1458 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij patiënten met her2 neu positieve vorm van 

maagkanker bij volwassenen in combinatie met 

oxaliplatine en 5-FU als cisplatine niet verdragen 

wordt. 

Verkorte indicatie: MaagCa, Her2+, combi met oxalipatine en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1494 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met capecitabine of 5-fluorouracil en 

cisplatine voor de behandeling van volwassen 

patiënten met HER2-positief gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag of de gastro-

oesofageale overgang die nog geen eerdere 

oncologische behandeling hebben ondergaan voor 

hun gemetastaseerde ziekte. Trastuzumab dient 

alleen gebruikt te worden bij patiënten met 

gemetastaseerde maagkanker (MGC) bij wie de 

tumor een overexpressie van HER2 vertoont, 

gedefinieerd als IHC2+ en bevestigend middels SISH 

of FISH analyse, of als IHC 3+ resultaat. Accurate en 

gevalideerde assay methoden dienen te worden 

gebruikt. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa van de gastro-oesofageale 

overgang, m, HER2+, 1e lijn, combi met 5-FU en 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1606 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

chemotherapie voor de adjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met HER2-positieve vroege 

borstkanker met een hoog risico op recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab, 

adjuvant (Volw.) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HERCEPTIN INFUSIEPOEDER FLACON 150MG 

 

Zindex nummer: 16022068 

ATC Code: L01XC03 

Werkzame stof: TRASTUZUMAB 

Registratienummer: EU/1/00/145/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 517 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) als 

monotherapie voor de behandeling van die patiënten 

die voor hun gemetastaseerde aandoening zijn 

behandeld met tenminste twee 

chemotherapieschema's. Voorgaande chemotherapie 

moet tenminste een antracyclinederivaat en een 

taxaan hebben omvat tenzij patiënten niet geschikt 

zijn voor deze behandelingen. Ook moeten 

hormoonreceptor positieve patiënten niet (meer) 

reageren op hormoontherapie tenzij patiënten niet 

geschikt zijn voor deze behandeling. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, >= 3e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 518 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) in 

combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

die patiënten die voor hun gemetastaseerde ziekte 

niet zijn behandeld met chemotherapie en voor wie 

een antracyclinederivaat niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, 1e lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 519 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) in 

combinatie met docetaxel voor de behandeling van 

die patiënten die voor hun gemetastaseerde ziekte 

niet zijn behandeld met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+ , 1e lijn, combi met docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 520 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) in 

combinatie met een aromataseremmer voor de 

behandeling van postmenopauzale patiënten met 

hormoonreceptor-positieve gemetastaseerde 

borstkanker, die niet eerder behandeld zijn met 

trastuzumab. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, HR+, postmenopauzaal, combi met 

anastrozol, exemestaan of letrozol (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 522 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) aansluitend op 

operatie, chemotherapie (neoadjuvant of adjuvant) 

en radiotherapie (mits van toepassing). 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, adjuvant of neoadjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 523 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met paclitaxel of 

docetaxel. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvante chemo, combi met 

paclitaxel of docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 524 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) in combinatie 

met adjuvante chemotherapie bestaande uit 

docetaxel en carboplatine. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, combi met docetaxel en carboplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 525 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) in combinatie 

met neoadjuvante chemotherapie gevolgd door 

adjuvante behandeling met trastuzumab, voor lokaal 

gevorderde (inclusief inflammatoire) ziekte of 

tumoren > 2 cm in diameter. 

Verkorte indicatie: EBC, LA, HER2+, combi, neoadjuvant en adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 527 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine of 5-fluorouracil en 

cisplatine voor de behandeling van volwassen 

patiënten met HER2-positief gemetastaseerd 
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adenocarcinoom van de maag of de gastro-

oesofageale overgang die nog geen eerdere 

oncologische behandeling hebben ondergaan voor 

hun gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofageale overgang, m, 

HER2+, 1e lijn, combi met cisplatine en capecitabine 

of 5-FU (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1376 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van Her2 NEU positief 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met capecitabine of vinorelbine. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, combi met capecitabine of vinorelbine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1384 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voortzetten van trastuzumab monotherapie bij de 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) na 

behandeling met trastuzumab in combinatie  met 

andere chemotherapeutica zoals paclitaxel, 

vinorelbine of capecitabine. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, na chemo, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1437 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

borstkanker waarbij de tumor een overexpressie van 

HER2 (ErbB2) vertoont: in combinatie met lapatinib 

voor patiënten met hormoonreceptor-negatieve 

gemetastaseerde ziekte met progressie na eerdere 

behandeling met trastuzumab in combinatie met 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HR-, HER2+, >= 2de lijn, combi met lapatinib 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1445 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

docetaxel bij volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde of lokaal teruggekeerde, 

niet-reseceerbare borstkanker die geen eerdere anti-

HER2-therapie of chemotherapie voor hun 

gemetastaseerde ziekte hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel of m, HER2+, combi met pertuzumab 

en docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1447 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

chemotherapie voor de neoadjuvante behandeling 
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van volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal 

gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium 

borstkanker met een hoog risico op terugkeer. 

Verkorte indicatie: BC of EBC, LA, combi met pertuzumab, neo-adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1458 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij patiënten met her2 neu positieve vorm van 

maagkanker bij volwassenen in combinatie met 

oxaliplatine en 5-FU als cisplatine niet verdragen 

wordt. 

Verkorte indicatie: MaagCa, Her2+, combi met oxalipatine en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1494 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met capecitabine of 5-fluorouracil en 

cisplatine voor de behandeling van volwassen 

patiënten met HER2-positief gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag of de gastro-

oesofageale overgang die nog geen eerdere 

oncologische behandeling hebben ondergaan voor 

hun gemetastaseerde ziekte. Trastuzumab dient 

alleen gebruikt te worden bij patiënten met 

gemetastaseerde maagkanker (MGC) bij wie de 

tumor een overexpressie van HER2 vertoont, 

gedefinieerd als IHC2+ en bevestigend middels SISH 

of FISH analyse, of als IHC 3+ resultaat. Accurate en 

gevalideerde assay methoden dienen te worden 

gebruikt. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa van de gastro-oesofageale 

overgang, m, HER2+, 1e lijn, combi met 5-FU en 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1606 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

chemotherapie voor de adjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met HER2-positieve vroege 

borstkanker met een hoog risico op recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HERCEPTIN INFUSIEPOEDER FLACON 150MG 

 

Zindex nummer: 16150260 
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ATC Code: L01XC03 

Werkzame stof: TRASTUZUMAB 

Registratienummer: EU/1/00/145/001 

Fabrikant: MEDCOR PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 517 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) als 

monotherapie voor de behandeling van die patiënten 

die voor hun gemetastaseerde aandoening zijn 

behandeld met tenminste twee 

chemotherapieschema's. Voorgaande chemotherapie 

moet tenminste een antracyclinederivaat en een 

taxaan hebben omvat tenzij patiënten niet geschikt 

zijn voor deze behandelingen. Ook moeten 

hormoonreceptor positieve patiënten niet (meer) 

reageren op hormoontherapie tenzij patiënten niet 

geschikt zijn voor deze behandeling. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, >= 3e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 518 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) in 

combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

die patiënten die voor hun gemetastaseerde ziekte 

niet zijn behandeld met chemotherapie en voor wie 

een antracyclinederivaat niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, 1e lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 519 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) in 

combinatie met docetaxel voor de behandeling van 

die patiënten die voor hun gemetastaseerde ziekte 

niet zijn behandeld met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+ , 1e lijn, combi met docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 520 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) in 

combinatie met een aromataseremmer voor de 

behandeling van postmenopauzale patiënten met 

hormoonreceptor-positieve gemetastaseerde 

borstkanker, die niet eerder behandeld zijn met 

trastuzumab. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, HR+, postmenopauzaal, combi met 

anastrozol, exemestaan of letrozol (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 522 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) aansluitend op 

operatie, chemotherapie (neoadjuvant of adjuvant) 

en radiotherapie (mits van toepassing). 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, adjuvant of neoadjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 523 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met paclitaxel of 

docetaxel. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvante chemo, combi met 

paclitaxel of docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 524 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) in combinatie 

met adjuvante chemotherapie bestaande uit 

docetaxel en carboplatine. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, combi met docetaxel en carboplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 525 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) in combinatie 

met neoadjuvante chemotherapie gevolgd door 

adjuvante behandeling met trastuzumab, voor lokaal 

gevorderde (inclusief inflammatoire) ziekte of 

tumoren > 2 cm in diameter. 

Verkorte indicatie: EBC, LA, HER2+, combi, neoadjuvant en adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 527 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine of 5-fluorouracil en 

cisplatine voor de behandeling van volwassen 

patiënten met HER2-positief gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag of de gastro-

oesofageale overgang die nog geen eerdere 

oncologische behandeling hebben ondergaan voor 

hun gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofageale overgang, m, 

HER2+, 1e lijn, combi met cisplatine en capecitabine 

of 5-FU (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1376 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van Her2 NEU positief 
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gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met capecitabine of vinorelbine. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, combi met capecitabine of vinorelbine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1384 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voortzetten van trastuzumab monotherapie bij de 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) na 

behandeling met trastuzumab in combinatie  met 

andere chemotherapeutica zoals paclitaxel, 

vinorelbine of capecitabine. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, na chemo, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1437 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

borstkanker waarbij de tumor een overexpressie van 

HER2 (ErbB2) vertoont: in combinatie met lapatinib 

voor patiënten met hormoonreceptor-negatieve 

gemetastaseerde ziekte met progressie na eerdere 

behandeling met trastuzumab in combinatie met 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HR-, HER2+, >= 2de lijn, combi met lapatinib 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1445 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

docetaxel bij volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde of lokaal teruggekeerde, 

niet-reseceerbare borstkanker die geen eerdere anti-

HER2-therapie of chemotherapie voor hun 

gemetastaseerde ziekte hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel of m, HER2+, combi met pertuzumab 

en docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1447 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

chemotherapie voor de neoadjuvante behandeling 

van volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal 

gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium 

borstkanker met een hoog risico op terugkeer. 

Verkorte indicatie: BC of EBC, LA, combi met pertuzumab, neo-adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1458 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij patiënten met her2 neu positieve vorm van 

maagkanker bij volwassenen in combinatie met 

oxaliplatine en 5-FU als cisplatine niet verdragen 
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wordt. 

Verkorte indicatie: MaagCa, Her2+, combi met oxalipatine en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1494 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met capecitabine of 5-fluorouracil en 

cisplatine voor de behandeling van volwassen 

patiënten met HER2-positief gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag of de gastro-

oesofageale overgang die nog geen eerdere 

oncologische behandeling hebben ondergaan voor 

hun gemetastaseerde ziekte. Trastuzumab dient 

alleen gebruikt te worden bij patiënten met 

gemetastaseerde maagkanker (MGC) bij wie de 

tumor een overexpressie van HER2 vertoont, 

gedefinieerd als IHC2+ en bevestigend middels SISH 

of FISH analyse, of als IHC 3+ resultaat. Accurate en 

gevalideerde assay methoden dienen te worden 

gebruikt. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa van de gastro-oesofageale 

overgang, m, HER2+, 1e lijn, combi met 5-FU en 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1606 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

chemotherapie voor de adjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met HER2-positieve vroege 

borstkanker met een hoog risico op recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HERCEPTIN INJVLST 120MG/ML FLACON 5ML 

 

Zindex nummer: 15944174 

ATC Code: L01XC03 

Werkzame stof: TRASTUZUMAB 

Registratienummer: EU/1/00/145/002 

Fabrikant: ROCHE NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 527 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met capecitabine of 5-fluorouracil en 

cisplatine voor de behandeling van volwassen 

patiënten met HER2-positief gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag of de gastro-
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oesofageale overgang die nog geen eerdere 

oncologische behandeling hebben ondergaan voor 

hun gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofageale overgang, m, 

HER2+, 1e lijn, combi met cisplatine en capecitabine 

of 5-FU (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 517 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) als 

monotherapie voor de behandeling van die patiënten 

die voor hun gemetastaseerde aandoening zijn 

behandeld met tenminste twee 

chemotherapieschema's. Voorgaande chemotherapie 

moet tenminste een antracyclinederivaat en een 

taxaan hebben omvat tenzij patiënten niet geschikt 

zijn voor deze behandelingen. Ook moeten 

hormoonreceptor positieve patiënten niet (meer) 

reageren op hormoontherapie tenzij patiënten niet 

geschikt zijn voor deze behandeling. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, >= 3e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 518 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) in 

combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

die patiënten die voor hun gemetastaseerde ziekte 

niet zijn behandeld met chemotherapie en voor wie 

een antracyclinederivaat niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, 1e lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 519 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) in 

combinatie met docetaxel voor de behandeling van 

die patiënten die voor hun gemetastaseerde ziekte 

niet zijn behandeld met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+ , 1e lijn, combi met docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 520 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) in 

combinatie met een aromataseremmer voor de 

behandeling van postmenopauzale patiënten met 

hormoonreceptor-positieve gemetastaseerde 

borstkanker, die niet eerder behandeld zijn met 

trastuzumab. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, HR+, postmenopauzaal, combi met 

anastrozol, exemestaan of letrozol (Volw. Vrouw) 
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Indicatienummer: 522 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) aansluitend op 

operatie, chemotherapie (neoadjuvant of adjuvant) 

en radiotherapie (mits van toepassing). 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, adjuvant of neoadjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 523 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met paclitaxel of 

docetaxel. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvante chemo, combi met 

paclitaxel of docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 524 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) in combinatie 

met adjuvante chemotherapie bestaande uit 

docetaxel en carboplatine. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, combi met docetaxel en carboplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 525 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) in combinatie 

met neoadjuvante chemotherapie gevolgd door 

adjuvante behandeling met trastuzumab, voor lokaal 

gevorderde (inclusief inflammatoire) ziekte of 

tumoren > 2 cm in diameter. 

Verkorte indicatie: EBC, LA, HER2+, combi, neoadjuvant en adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1376 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van Her2 NEU positief 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met capecitabine of vinorelbine. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, combi met capecitabine of vinorelbine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1384 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voortzetten van trastuzumab monotherapie bij de 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) na 

behandeling met trastuzumab in combinatie  met 
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andere chemotherapeutica zoals paclitaxel, 

vinorelbine of capecitabine. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, na chemo, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1437 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

borstkanker waarbij de tumor een overexpressie van 

HER2 (ErbB2) vertoont: in combinatie met lapatinib 

voor patiënten met hormoonreceptor-negatieve 

gemetastaseerde ziekte met progressie na eerdere 

behandeling met trastuzumab in combinatie met 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HR-, HER2+, >= 2de lijn, combi met lapatinib 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1445 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

docetaxel bij volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde of lokaal teruggekeerde, 

niet-reseceerbare borstkanker die geen eerdere anti-

HER2-therapie of chemotherapie voor hun 

gemetastaseerde ziekte hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel of m, HER2+, combi met pertuzumab 

en docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1447 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

chemotherapie voor de neoadjuvante behandeling 

van volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal 

gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium 

borstkanker met een hoog risico op terugkeer. 

Verkorte indicatie: BC of EBC, LA, combi met pertuzumab, neo-adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1458 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij patiënten met her2 neu positieve vorm van 

maagkanker bij volwassenen in combinatie met 

oxaliplatine en 5-FU als cisplatine niet verdragen 

wordt. 

Verkorte indicatie: MaagCa, Her2+, combi met oxalipatine en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1494 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met capecitabine of 5-fluorouracil en 

cisplatine voor de behandeling van volwassen 

patiënten met HER2-positief gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag of de gastro-

oesofageale overgang die nog geen eerdere 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1382 van 4271 

oncologische behandeling hebben ondergaan voor 

hun gemetastaseerde ziekte. Trastuzumab dient 

alleen gebruikt te worden bij patiënten met 

gemetastaseerde maagkanker (MGC) bij wie de 

tumor een overexpressie van HER2 vertoont, 

gedefinieerd als IHC2+ en bevestigend middels SISH 

of FISH analyse, of als IHC 3+ resultaat. Accurate en 

gevalideerde assay methoden dienen te worden 

gebruikt. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa van de gastro-oesofageale 

overgang, m, HER2+, 1e lijn, combi met 5-FU en 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1606 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

chemotherapie voor de adjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met HER2-positieve vroege 

borstkanker met een hoog risico op recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HERCEPTIN INJVLST 120MG/ML FLACON 5ML 

 

Zindex nummer: 16157656 

ATC Code: L01XC03 

Werkzame stof: TRASTUZUMAB 

Registratienummer: EU/1/00/145/002 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 527 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met capecitabine of 5-fluorouracil en 

cisplatine voor de behandeling van volwassen 

patiënten met HER2-positief gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag of de gastro-

oesofageale overgang die nog geen eerdere 

oncologische behandeling hebben ondergaan voor 

hun gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofageale overgang, m, 

HER2+, 1e lijn, combi met cisplatine en capecitabine 

of 5-FU (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 517 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) als 
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monotherapie voor de behandeling van die patiënten 

die voor hun gemetastaseerde aandoening zijn 

behandeld met tenminste twee 

chemotherapieschema's. Voorgaande chemotherapie 

moet tenminste een antracyclinederivaat en een 

taxaan hebben omvat tenzij patiënten niet geschikt 

zijn voor deze behandelingen. Ook moeten 

hormoonreceptor positieve patiënten niet (meer) 

reageren op hormoontherapie tenzij patiënten niet 

geschikt zijn voor deze behandeling. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, >= 3e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 518 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) in 

combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

die patiënten die voor hun gemetastaseerde ziekte 

niet zijn behandeld met chemotherapie en voor wie 

een antracyclinederivaat niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, 1e lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 519 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) in 

combinatie met docetaxel voor de behandeling van 

die patiënten die voor hun gemetastaseerde ziekte 

niet zijn behandeld met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+ , 1e lijn, combi met docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 520 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) in 

combinatie met een aromataseremmer voor de 

behandeling van postmenopauzale patiënten met 

hormoonreceptor-positieve gemetastaseerde 

borstkanker, die niet eerder behandeld zijn met 

trastuzumab. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, HR+, postmenopauzaal, combi met 

anastrozol, exemestaan of letrozol (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 522 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) aansluitend op 

operatie, chemotherapie (neoadjuvant of adjuvant) 

en radiotherapie (mits van toepassing). 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, adjuvant of neoadjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 523 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met paclitaxel of 

docetaxel. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvante chemo, combi met 

paclitaxel of docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 524 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) in combinatie 

met adjuvante chemotherapie bestaande uit 

docetaxel en carboplatine. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, combi met docetaxel en carboplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 525 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) in combinatie 

met neoadjuvante chemotherapie gevolgd door 

adjuvante behandeling met trastuzumab, voor lokaal 

gevorderde (inclusief inflammatoire) ziekte of 

tumoren > 2 cm in diameter. 

Verkorte indicatie: EBC, LA, HER2+, combi, neoadjuvant en adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1376 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van Her2 NEU positief 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met capecitabine of vinorelbine. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, combi met capecitabine of vinorelbine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1384 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voortzetten van trastuzumab monotherapie bij de 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) na 

behandeling met trastuzumab in combinatie  met 

andere chemotherapeutica zoals paclitaxel, 

vinorelbine of capecitabine. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, na chemo, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1437 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

borstkanker waarbij de tumor een overexpressie van 

HER2 (ErbB2) vertoont: in combinatie met lapatinib 

voor patiënten met hormoonreceptor-negatieve 

gemetastaseerde ziekte met progressie na eerdere 
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behandeling met trastuzumab in combinatie met 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HR-, HER2+, >= 2de lijn, combi met lapatinib 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1445 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

docetaxel bij volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde of lokaal teruggekeerde, 

niet-reseceerbare borstkanker die geen eerdere anti-

HER2-therapie of chemotherapie voor hun 

gemetastaseerde ziekte hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel of m, HER2+, combi met pertuzumab 

en docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1447 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

chemotherapie voor de neoadjuvante behandeling 

van volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal 

gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium 

borstkanker met een hoog risico op terugkeer. 

Verkorte indicatie: BC of EBC, LA, combi met pertuzumab, neo-adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1458 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij patiënten met her2 neu positieve vorm van 

maagkanker bij volwassenen in combinatie met 

oxaliplatine en 5-FU als cisplatine niet verdragen 

wordt. 

Verkorte indicatie: MaagCa, Her2+, combi met oxalipatine en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1494 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met capecitabine of 5-fluorouracil en 

cisplatine voor de behandeling van volwassen 

patiënten met HER2-positief gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag of de gastro-

oesofageale overgang die nog geen eerdere 

oncologische behandeling hebben ondergaan voor 

hun gemetastaseerde ziekte. Trastuzumab dient 

alleen gebruikt te worden bij patiënten met 

gemetastaseerde maagkanker (MGC) bij wie de 

tumor een overexpressie van HER2 vertoont, 

gedefinieerd als IHC2+ en bevestigend middels SISH 

of FISH analyse, of als IHC 3+ resultaat. Accurate en 

gevalideerde assay methoden dienen te worden 

gebruikt. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa van de gastro-oesofageale 

overgang, m, HER2+, 1e lijn, combi met 5-FU en 

carboplatine (Volw.) 
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Indicatienummer: 1606 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

chemotherapie voor de adjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met HER2-positieve vroege 

borstkanker met een hoog risico op recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HERZUMA INFUSIEPOEDER FLACON 150MG 

 

Zindex nummer: 16637097 

ATC Code: L01XC03 

Werkzame stof: TRASTUZUMAB 

Registratienummer: EU/1/17/1257/001 

Fabrikant: MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 517 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) als 

monotherapie voor de behandeling van die patiënten 

die voor hun gemetastaseerde aandoening zijn 

behandeld met tenminste twee 

chemotherapieschema's. Voorgaande chemotherapie 

moet tenminste een antracyclinederivaat en een 

taxaan hebben omvat tenzij patiënten niet geschikt 

zijn voor deze behandelingen. Ook moeten 

hormoonreceptor positieve patiënten niet (meer) 

reageren op hormoontherapie tenzij patiënten niet 

geschikt zijn voor deze behandeling. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, >= 3e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 518 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) in 

combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

die patiënten die voor hun gemetastaseerde ziekte 

niet zijn behandeld met chemotherapie en voor wie 

een antracyclinederivaat niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, 1e lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 519 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) in 

combinatie met docetaxel voor de behandeling van 

die patiënten die voor hun gemetastaseerde ziekte 

niet zijn behandeld met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+ , 1e lijn, combi met docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 520 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) in 

combinatie met een aromataseremmer voor de 

behandeling van postmenopauzale patiënten met 

hormoonreceptor-positieve gemetastaseerde 

borstkanker, die niet eerder behandeld zijn met 

trastuzumab. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, HR+, postmenopauzaal, combi met 

anastrozol, exemestaan of letrozol (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 522 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) aansluitend op 

operatie, chemotherapie (neoadjuvant of adjuvant) 

en radiotherapie (mits van toepassing). 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, adjuvant of neoadjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 523 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met paclitaxel of 

docetaxel. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvante chemo, combi met 

paclitaxel of docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 524 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) in combinatie 

met adjuvante chemotherapie bestaande uit 

docetaxel en carboplatine. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, combi met docetaxel en carboplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 525 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) in combinatie 

met neoadjuvante chemotherapie gevolgd door 

adjuvante behandeling met trastuzumab, voor lokaal 

gevorderde (inclusief inflammatoire) ziekte of 
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tumoren > 2 cm in diameter. 

Verkorte indicatie: EBC, LA, HER2+, combi, neoadjuvant en adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 527 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine of 5-fluorouracil en 

cisplatine voor de behandeling van volwassen 

patiënten met HER2-positief gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag of de gastro-

oesofageale overgang die nog geen eerdere 

oncologische behandeling hebben ondergaan voor 

hun gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofageale overgang, m, 

HER2+, 1e lijn, combi met cisplatine en capecitabine 

of 5-FU (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1376 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van Her2 NEU positief 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met capecitabine of vinorelbine. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, combi met capecitabine of vinorelbine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1384 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voortzetten van trastuzumab monotherapie bij de 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) na 

behandeling met trastuzumab in combinatie  met 

andere chemotherapeutica zoals paclitaxel, 

vinorelbine of capecitabine. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, na chemo, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1437 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

borstkanker waarbij de tumor een overexpressie van 

HER2 (ErbB2) vertoont: in combinatie met lapatinib 

voor patiënten met hormoonreceptor-negatieve 

gemetastaseerde ziekte met progressie na eerdere 

behandeling met trastuzumab in combinatie met 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HR-, HER2+, >= 2de lijn, combi met lapatinib 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1445 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

docetaxel bij volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde of lokaal teruggekeerde, 

niet-reseceerbare borstkanker die geen eerdere anti-
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HER2-therapie of chemotherapie voor hun 

gemetastaseerde ziekte hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel of m, HER2+, combi met pertuzumab 

en docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1447 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

chemotherapie voor de neoadjuvante behandeling 

van volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal 

gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium 

borstkanker met een hoog risico op terugkeer. 

Verkorte indicatie: BC of EBC, LA, combi met pertuzumab, neo-adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1458 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij patiënten met her2 neu positieve vorm van 

maagkanker bij volwassenen in combinatie met 

oxaliplatine en 5-FU als cisplatine niet verdragen 

wordt. 

Verkorte indicatie: MaagCa, Her2+, combi met oxalipatine en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1494 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met capecitabine of 5-fluorouracil en 

cisplatine voor de behandeling van volwassen 

patiënten met HER2-positief gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag of de gastro-

oesofageale overgang die nog geen eerdere 

oncologische behandeling hebben ondergaan voor 

hun gemetastaseerde ziekte. Trastuzumab dient 

alleen gebruikt te worden bij patiënten met 

gemetastaseerde maagkanker (MGC) bij wie de 

tumor een overexpressie van HER2 vertoont, 

gedefinieerd als IHC2+ en bevestigend middels SISH 

of FISH analyse, of als IHC 3+ resultaat. Accurate en 

gevalideerde assay methoden dienen te worden 

gebruikt. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa van de gastro-oesofageale 

overgang, m, HER2+, 1e lijn, combi met 5-FU en 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1606 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

chemotherapie voor de adjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met HER2-positieve vroege 

borstkanker met een hoog risico op recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab, 

adjuvant (Volw.) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HERZUMA INFUSIEPOEDER FLACON 420MG 

 

Zindex nummer: 16748352 

ATC Code: L01XC03 

Werkzame stof: TRASTUZUMAB 

Registratienummer: EU/1/17/1257/002 

Fabrikant: MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 517 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) als 

monotherapie voor de behandeling van die patiënten 

die voor hun gemetastaseerde aandoening zijn 

behandeld met tenminste twee 

chemotherapieschema's. Voorgaande chemotherapie 

moet tenminste een antracyclinederivaat en een 

taxaan hebben omvat tenzij patiënten niet geschikt 

zijn voor deze behandelingen. Ook moeten 

hormoonreceptor positieve patiënten niet (meer) 

reageren op hormoontherapie tenzij patiënten niet 

geschikt zijn voor deze behandeling. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, >= 3e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 518 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) in 

combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

die patiënten die voor hun gemetastaseerde ziekte 

niet zijn behandeld met chemotherapie en voor wie 

een antracyclinederivaat niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, 1e lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 519 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) in 

combinatie met docetaxel voor de behandeling van 

die patiënten die voor hun gemetastaseerde ziekte 

niet zijn behandeld met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+ , 1e lijn, combi met docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 520 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) in 
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combinatie met een aromataseremmer voor de 

behandeling van postmenopauzale patiënten met 

hormoonreceptor-positieve gemetastaseerde 

borstkanker, die niet eerder behandeld zijn met 

trastuzumab. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, HR+, postmenopauzaal, combi met 

anastrozol, exemestaan of letrozol (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 522 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) aansluitend op 

operatie, chemotherapie (neoadjuvant of adjuvant) 

en radiotherapie (mits van toepassing). 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, adjuvant of neoadjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 523 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met paclitaxel of 

docetaxel. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvante chemo, combi met 

paclitaxel of docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 524 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) in combinatie 

met adjuvante chemotherapie bestaande uit 

docetaxel en carboplatine. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, combi met docetaxel en carboplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 525 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) in combinatie 

met neoadjuvante chemotherapie gevolgd door 

adjuvante behandeling met trastuzumab, voor lokaal 

gevorderde (inclusief inflammatoire) ziekte of 

tumoren > 2 cm in diameter. 

Verkorte indicatie: EBC, LA, HER2+, combi, neoadjuvant en adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 527 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine of 5-fluorouracil en 

cisplatine voor de behandeling van volwassen 

patiënten met HER2-positief gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag of de gastro-

oesofageale overgang die nog geen eerdere 
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oncologische behandeling hebben ondergaan voor 

hun gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofageale overgang, m, 

HER2+, 1e lijn, combi met cisplatine en capecitabine 

of 5-FU (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1376 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van Her2 NEU positief 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met capecitabine of vinorelbine. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, combi met capecitabine of vinorelbine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1384 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voortzetten van trastuzumab monotherapie bij de 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) na 

behandeling met trastuzumab in combinatie  met 

andere chemotherapeutica zoals paclitaxel, 

vinorelbine of capecitabine. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, na chemo, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1437 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

borstkanker waarbij de tumor een overexpressie van 

HER2 (ErbB2) vertoont: in combinatie met lapatinib 

voor patiënten met hormoonreceptor-negatieve 

gemetastaseerde ziekte met progressie na eerdere 

behandeling met trastuzumab in combinatie met 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HR-, HER2+, >= 2de lijn, combi met lapatinib 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1445 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

docetaxel bij volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde of lokaal teruggekeerde, 

niet-reseceerbare borstkanker die geen eerdere anti-

HER2-therapie of chemotherapie voor hun 

gemetastaseerde ziekte hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel of m, HER2+, combi met pertuzumab 

en docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1447 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

chemotherapie voor de neoadjuvante behandeling 

van volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal 

gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium 
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borstkanker met een hoog risico op terugkeer. 

Verkorte indicatie: BC of EBC, LA, combi met pertuzumab, neo-adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1458 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij patiënten met her2 neu positieve vorm van 

maagkanker bij volwassenen in combinatie met 

oxaliplatine en 5-FU als cisplatine niet verdragen 

wordt. 

Verkorte indicatie: MaagCa, Her2+, combi met oxalipatine en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1494 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met capecitabine of 5-fluorouracil en 

cisplatine voor de behandeling van volwassen 

patiënten met HER2-positief gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag of de gastro-

oesofageale overgang die nog geen eerdere 

oncologische behandeling hebben ondergaan voor 

hun gemetastaseerde ziekte. Trastuzumab dient 

alleen gebruikt te worden bij patiënten met 

gemetastaseerde maagkanker (MGC) bij wie de 

tumor een overexpressie van HER2 vertoont, 

gedefinieerd als IHC2+ en bevestigend middels SISH 

of FISH analyse, of als IHC 3+ resultaat. Accurate en 

gevalideerde assay methoden dienen te worden 

gebruikt. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa van de gastro-oesofageale 

overgang, m, HER2+, 1e lijn, combi met 5-FU en 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1606 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

chemotherapie voor de adjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met HER2-positieve vroege 

borstkanker met een hoog risico op recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HOLOCLAR LEVEND WEEFSEL EQUIV 79000-316000CELL/CM2 

 

Zindex nummer: 16406702 

ATC Code: S01XA19 

Werkzame stof: LIMBALE STAMCELLEN, AUTOLOOG 
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Registratienummer: EU/1/14/987/001 

Fabrikant: CHIESI PHARMACEUTICALS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1502 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met matig 

ernstige tot ernstige limbale stamceldeficiëntie 

(gedefinieerd door de aanwezigheid van 

neovascularisatie van de oppervlakkige cornea in ten 

minste twee kwadranten van de cornea, met 

aantasting van de centrale cornea en ernstig 

verstoorde gezichtsscherpte), unilateraal of 

bilateraal, ten gevolge van thermische of chemische 

verbranding van het oog. 

Verkorte indicatie: Limbale stamceldeficiëntie door verbranding van het 

oog, unilateraal of bilateraal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HULIO 40 INJVLST 50MG/ML PEN 0,8ML 

 

Zindex nummer: 16732324 

ATC Code: L04AB04 

Werkzame stof: ADALIMUMAB 

Registratienummer: EU/1/18/1319/005 

Fabrikant: MYLAN B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1356 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij 

adolescenten vanaf 12 jaar met een ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa, na TNFa (Kind 12-18 jaar) 

(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 2641 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

patiënten met ontoereikende respons op een 

conventionele systemische HS-behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 8 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Combinatie met methotrexaat voor:- de behandeling 
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van volwassen patiënten met matige tot ernstige, 

actieve reumatoïde artritis wanneer de respons op 

antireumatische geneesmiddelen, waaronder 

methotrexaat, ontoereikend is gebleken.- de 

behandeling van volwassen patiënten met ernstige, 

actieve en progressieve reumatoïde artritis die niet 

eerder behandeld zijn met methotrexaat. Kan 

gegeven worden als monotherapie in geval van 

intolerantie voor methotrexaat of wanneer 

voortgezette behandeling met methotrexaat 

ongewenst is. 

Verkorte indicatie: RA, voor of na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 9 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve enthesitis-gerelateerde 

artritis bij patiënten vanaf 6 jaar die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele therapie of die conventionele therapie 

niet verdragen. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 11 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van matig tot ernstig actieve 

colitis ulcerosa bij volwassen patiënten die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele therapie, waaronder corticosteroïden 

en 6-mercaptopurine (6-MP) of azathioprine (AZA), 

of die dergelijke behandelingen niet verdragen of bij 

wie hiertegen een contra-indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 12 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige chronische 

plaque psoriasis bij volwassen patiënten die in 

aanmerking komen voor systemische therapie. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 13 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve polyarticulaire juveniele idiopathische 

artritis, bij patiënten vanaf de leeftijd van 2 jaar die 
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een ontoereikende respons hebben gehad op één of 

meerdere antireumatische middelen. Kan als 

monotherapie worden gebruikt in geval van 

intolerantie voor methotrexaat of wanneer 

voortgezette behandeling met methotrexaat 

ongewenst is. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 14 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte 

van Crohn, bij volwassen patiënten die niet 

gereageerd hebben op een volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum, of die dergelijke 

behandelingen niet verdragen of bij wie hiertegen 

een contra-indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 15 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte 

van Crohn bij kinderen (vanaf 6 jaar) die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele behandeling waaronder primaire 

voedingstherapie en een corticosteroïde en/of een 

immunomodulator, of die dergelijke behandelingen 

niet verdragen of bij wie hiertegen een contra-

indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-18 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 16 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met ernstige axiale 

spondylartritis zonder röntgenologisch bewijs van 

spondylitis ankylopoetica (AS), maar met objectieve 

tekenen van ontsteking door verhoogde CRP en/of 

MRI, die een inadequate respons hebben gehad op, 

of die intolerant zijn voor, non-steroïde anti-

inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s). 

Verkorte indicatie: SpA-nr (CRP of MRI afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 17 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve en progressieve 

artritis psoriatica bij volwassen patiënten wanneer de 

respons op eerdere therapie met antireumatische 

geneesmiddelen ontoereikend is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 18 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 19 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van ernstige chronische plaque 

psoriasis bij kinderen en adolescenten vanaf 4 jaar 

die een ontoereikende respons hebben gehad op, of 

niet geschikt zijn voor, topicale therapie en 

lichttherapieën. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch  (Volw. en Kind 4-18 

jaar) (therapieresistent of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 969 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet-infectieuze uveïtis 

intermediair, uveïtis posterior en panuveïtis bij 

volwassen patiënten die een ontoereikende respons 

hebben gehad op corticosteroïden, bij patiënten die 

minder corticosteroïden moeten gebruiken of voor 

wie een corticosteroïde behandeling niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: Niet-infectieuze uveïtis, intermediair, posterior of 

panuveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1518 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van juveniele chronische niet-

infectieuze uveitis anterior bij patiënten vanaf twee 

jaar die een ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele behandeling of deze niet verdragen, of 

voor wie conventionele behandeling niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: Juveniele chronische niet-infectieuze uveitis, anterior 

(Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 796 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Inflammatory bowel disease bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 816 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Enthesitis gerelateerde artritis (=juveniele 

spondylitis ankylopoetica) voor kinderen < 6 jaar 

(geen leeftijdsondergrens) 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1059 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Psoriasis bij kinderen < 4 jaar (geen 

leeftijdsondergrens). 

Verkorte indicatie: Psoriasis (Kind 0-4 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1060 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Juveniele artritis psoriatica. 

Verkorte indicatie: PsA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1061 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Uveïtis: geen leeftijdsondergrens. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1062 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Polyarticulaire juveniele idiopathische 

artritis; < 2 jaar (geen leeftijdsondergrens). 

Verkorte indicatie: JIA-poly (Kind 0-2 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1063 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Overige autoinflammatoire aandoeningen 

die niet reageren op de conventionele therapie, 

waaronder juveniele sarcoïdose, Blau syndroom en 

Chronische Recidiverende Multifocale Osteomyelitis 

(CRMO)/Synovitis, Acne, Pustulose, Hyperostose en 

Ostitis (SAPHO): geen leeftijdsondergrens. 

Verkorte indicatie: Auto-inflammatoire ziekte (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HULIO 40 INJVLST 50MG/ML WWSP 0,8ML 

 

Zindex nummer: 16732316 
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ATC Code: L04AB04 

Werkzame stof: ADALIMUMAB 

Registratienummer: EU/1/18/1319/002 

Fabrikant: MYLAN B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1356 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij 

adolescenten vanaf 12 jaar met een ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa, na TNFa (Kind 12-18 jaar) 

(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 2641 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

patiënten met ontoereikende respons op een 

conventionele systemische HS-behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 8 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Combinatie met methotrexaat voor:- de behandeling 

van volwassen patiënten met matige tot ernstige, 

actieve reumatoïde artritis wanneer de respons op 

antireumatische geneesmiddelen, waaronder 

methotrexaat, ontoereikend is gebleken.- de 

behandeling van volwassen patiënten met ernstige, 

actieve en progressieve reumatoïde artritis die niet 

eerder behandeld zijn met methotrexaat. Kan 

gegeven worden als monotherapie in geval van 

intolerantie voor methotrexaat of wanneer 

voortgezette behandeling met methotrexaat 

ongewenst is. 

Verkorte indicatie: RA, voor of na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 9 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve enthesitis-gerelateerde 

artritis bij patiënten vanaf 6 jaar die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele therapie of die conventionele therapie 

niet verdragen. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 
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Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 11 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van matig tot ernstig actieve 

colitis ulcerosa bij volwassen patiënten die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele therapie, waaronder corticosteroïden 

en 6-mercaptopurine (6-MP) of azathioprine (AZA), 

of die dergelijke behandelingen niet verdragen of bij 

wie hiertegen een contra-indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 12 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige chronische 

plaque psoriasis bij volwassen patiënten die in 

aanmerking komen voor systemische therapie. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 13 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve polyarticulaire juveniele idiopathische 

artritis, bij patiënten vanaf de leeftijd van 2 jaar die 

een ontoereikende respons hebben gehad op één of 

meerdere antireumatische middelen. Kan als 

monotherapie worden gebruikt in geval van 

intolerantie voor methotrexaat of wanneer 

voortgezette behandeling met methotrexaat 

ongewenst is. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 14 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte 

van Crohn, bij volwassen patiënten die niet 

gereageerd hebben op een volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum, of die dergelijke 

behandelingen niet verdragen of bij wie hiertegen 

een contra-indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 15 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte 

van Crohn bij kinderen (vanaf 6 jaar) die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele behandeling waaronder primaire 

voedingstherapie en een corticosteroïde en/of een 
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immunomodulator, of die dergelijke behandelingen 

niet verdragen of bij wie hiertegen een contra-

indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-18 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 16 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met ernstige axiale 

spondylartritis zonder röntgenologisch bewijs van 

spondylitis ankylopoetica (AS), maar met objectieve 

tekenen van ontsteking door verhoogde CRP en/of 

MRI, die een inadequate respons hebben gehad op, 

of die intolerant zijn voor, non-steroïde anti-

inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s). 

Verkorte indicatie: SpA-nr (CRP of MRI afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 17 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve en progressieve 

artritis psoriatica bij volwassen patiënten wanneer de 

respons op eerdere therapie met antireumatische 

geneesmiddelen ontoereikend is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 18 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 19 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van ernstige chronische plaque 

psoriasis bij kinderen en adolescenten vanaf 4 jaar 

die een ontoereikende respons hebben gehad op, of 

niet geschikt zijn voor, topicale therapie en 

lichttherapieën. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch  (Volw. en Kind 4-18 

jaar) (therapieresistent of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 969 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet-infectieuze uveïtis 

intermediair, uveïtis posterior en panuveïtis bij 

volwassen patiënten die een ontoereikende respons 

hebben gehad op corticosteroïden, bij patiënten die 

minder corticosteroïden moeten gebruiken of voor 

wie een corticosteroïde behandeling niet geschikt is. 
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Verkorte indicatie: Niet-infectieuze uveïtis, intermediair, posterior of 

panuveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1518 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van juveniele chronische niet-

infectieuze uveitis anterior bij patiënten vanaf twee 

jaar die een ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele behandeling of deze niet verdragen, of 

voor wie conventionele behandeling niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: Juveniele chronische niet-infectieuze uveitis, anterior 

(Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 796 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatory bowel disease bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 816 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Enthesitis gerelateerde artritis (=juveniele 

spondylitis ankylopoetica) voor kinderen < 6 jaar 

(geen leeftijdsondergrens) 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 
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Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1059 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Psoriasis bij kinderen < 4 jaar (geen 

leeftijdsondergrens). 

Verkorte indicatie: Psoriasis (Kind 0-4 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1060 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Juveniele artritis psoriatica. 

Verkorte indicatie: PsA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1061 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Uveïtis: geen leeftijdsondergrens. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1062 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Polyarticulaire juveniele idiopathische 

artritis; < 2 jaar (geen leeftijdsondergrens). 

Verkorte indicatie: JIA-poly (Kind 0-2 jaar) 
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Indicatienummer: 1063 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Overige autoinflammatoire aandoeningen 

die niet reageren op de conventionele therapie, 

waaronder juveniele sarcoïdose, Blau syndroom en 

Chronische Recidiverende Multifocale Osteomyelitis 

(CRMO)/Synovitis, Acne, Pustulose, Hyperostose en 

Ostitis (SAPHO): geen leeftijdsondergrens. 

Verkorte indicatie: Auto-inflammatoire ziekte (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HULIO 40 KIND INJVLST 50MG/ML FLACON 0,8ML 

 

Zindex nummer: 16732332 

ATC Code: L04AB04 

Werkzame stof: ADALIMUMAB 

Registratienummer: EU/1/18/1319/007 

Fabrikant: MYLAN B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 8 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Combinatie met methotrexaat voor:- de behandeling 

van volwassen patiënten met matige tot ernstige, 

actieve reumatoïde artritis wanneer de respons op 

antireumatische geneesmiddelen, waaronder 

methotrexaat, ontoereikend is gebleken.- de 

behandeling van volwassen patiënten met ernstige, 

actieve en progressieve reumatoïde artritis die niet 

eerder behandeld zijn met methotrexaat. Kan 

gegeven worden als monotherapie in geval van 

intolerantie voor methotrexaat of wanneer 

voortgezette behandeling met methotrexaat 

ongewenst is. 

Verkorte indicatie: RA, voor of na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 
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Indicatienummer: 11 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van matig tot ernstig actieve 

colitis ulcerosa bij volwassen patiënten die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele therapie, waaronder corticosteroïden 

en 6-mercaptopurine (6-MP) of azathioprine (AZA), 

of die dergelijke behandelingen niet verdragen of bij 

wie hiertegen een contra-indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 12 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige chronische 

plaque psoriasis bij volwassen patiënten die in 

aanmerking komen voor systemische therapie. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 14 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte 

van Crohn, bij volwassen patiënten die niet 

gereageerd hebben op een volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum, of die dergelijke 

behandelingen niet verdragen of bij wie hiertegen 

een contra-indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 16 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met ernstige axiale 

spondylartritis zonder röntgenologisch bewijs van 

spondylitis ankylopoetica (AS), maar met objectieve 

tekenen van ontsteking door verhoogde CRP en/of 

MRI, die een inadequate respons hebben gehad op, 

of die intolerant zijn voor, non-steroïde anti-

inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s). 

Verkorte indicatie: SpA-nr (CRP of MRI afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 17 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve en progressieve 

artritis psoriatica bij volwassen patiënten wanneer de 

respons op eerdere therapie met antireumatische 

geneesmiddelen ontoereikend is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 18 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 969 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van niet-infectieuze uveïtis 

intermediair, uveïtis posterior en panuveïtis bij 

volwassen patiënten die een ontoereikende respons 

hebben gehad op corticosteroïden, bij patiënten die 

minder corticosteroïden moeten gebruiken of voor 

wie een corticosteroïde behandeling niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: Niet-infectieuze uveïtis, intermediair, posterior of 

panuveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2641 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

patiënten met ontoereikende respons op een 

conventionele systemische HS-behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 9 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve enthesitis-gerelateerde 

artritis bij patiënten vanaf 6 jaar die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele therapie of die conventionele therapie 

niet verdragen. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 13 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve polyarticulaire juveniele idiopathische 

artritis, bij patiënten vanaf de leeftijd van 2 jaar die 

een ontoereikende respons hebben gehad op één of 

meerdere antireumatische middelen. Kan als 

monotherapie worden gebruikt in geval van 

intolerantie voor methotrexaat of wanneer 

voortgezette behandeling met methotrexaat 

ongewenst is. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 15 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte 
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van Crohn bij kinderen (vanaf 6 jaar) die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele behandeling waaronder primaire 

voedingstherapie en een corticosteroïde en/of een 

immunomodulator, of die dergelijke behandelingen 

niet verdragen of bij wie hiertegen een contra-

indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-18 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 19 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van ernstige chronische plaque 

psoriasis bij kinderen en adolescenten vanaf 4 jaar 

die een ontoereikende respons hebben gehad op, of 

niet geschikt zijn voor, topicale therapie en 

lichttherapieën. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch  (Volw. en Kind 4-18 

jaar) (therapieresistent of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 1356 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij 

adolescenten vanaf 12 jaar met een ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa, na TNFa (Kind 12-18 jaar) 

(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1518 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van juveniele chronische niet-

infectieuze uveitis anterior bij patiënten vanaf twee 

jaar die een ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele behandeling of deze niet verdragen, of 

voor wie conventionele behandeling niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: Juveniele chronische niet-infectieuze uveitis, anterior 

(Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 796 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Inflammatory bowel disease bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 816 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Enthesitis gerelateerde artritis (=juveniele 

spondylitis ankylopoetica) voor kinderen < 6 jaar 

(geen leeftijdsondergrens) 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1059 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Psoriasis bij kinderen < 4 jaar (geen 

leeftijdsondergrens). 

Verkorte indicatie: Psoriasis (Kind 0-4 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1060 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Juveniele artritis psoriatica. 

Verkorte indicatie: PsA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1061 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Uveïtis: geen leeftijdsondergrens. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1062 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Polyarticulaire juveniele idiopathische 

artritis; < 2 jaar (geen leeftijdsondergrens). 

Verkorte indicatie: JIA-poly (Kind 0-2 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1063 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Overige autoinflammatoire aandoeningen 

die niet reageren op de conventionele therapie, 

waaronder juveniele sarcoïdose, Blau syndroom en 

Chronische Recidiverende Multifocale Osteomyelitis 

(CRMO)/Synovitis, Acne, Pustulose, Hyperostose en 

Ostitis (SAPHO): geen leeftijdsondergrens. 

Verkorte indicatie: Auto-inflammatoire ziekte (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HUMATROPE PENPATROON INJPDR PATR  6MG+SOLV 3,15ML 

 

Zindex nummer: 13842900 
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ATC Code: H01AC01 

Werkzame stof: SOMATROPINE 

Registratienummer: 17070 

Fabrikant: ELI LILLY NEDERLAND 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 478 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen ten 

gevolge van een insufficiënte productie van 

groeihormoon (groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 479 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg van Turnersyndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 480 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met een Prader-Willi 

syndroom (PWS) ter verbetering van groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose PWS dient te 

worden bevestigd door middel van geschikte 

genetische tests. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 481 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 483 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Begin op volwassen leeftijd: Patiënten die een 

ernstige groeihormoondeficiëntie hebben die verband 

houdt met multipele hormoondeficiënties als gevolg 

van bekend hypothalamisch of hypofysair lijden en 

die ten minste één andere 

hypofysehormoondeficiëntie hebben, behoudens 

prolactine. Deze patiënten dienen een geschikte 

dynamische test te ondergaan om een 

groeihormoondeficiëntie vast te stellen of uit te 

sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 484 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Begin tijdens de kindertijd: Patiënten die in hun 

kindertijd een tekort aan groeihormoon hadden als 
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gevolg van congenitale, genetische, verworven of 

idiopathische oorzaken. Patiënten met 

groeihormoondeficiëntie (GHD) stammend uit de 

kindertijd dienen na voltooiing van de lengtegroei te 

worden herbeoordeeld op de secretiecapaciteit voor 

groeihormoon. Bij patiënten die een grote kans lopen 

op een aanhoudende GHD, d.w.z. door een 

congenitale oorzaak of als neveneffect van hypofysair 

hypothalamisch lijden of een trauma, dient een 

Insuline-achtige groeifactor I (IGF-I) SDS < -2 na 

tenminste 4 weken stoppen met 

groeihormoonbehandeling, als voldoende bewijs voor 

een verborgen GHD te worden gezien. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1132 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van kinderen met 

groeiachterstand als gevolg van onvoldoende 

groeihormoonsecretie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1133 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van groeiachterstand als 

gevolg van het syndroom van Turner, bevestigd door 

middel van chromosoom-analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1134 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen ten gevolge van 

onvoldoende productie van groeihormoon 

(groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1135 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

Turner-syndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1136 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1137 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen (huidige lengte 

standaarddeviatie score (SDS) < -2,5 en met een 

voor de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1) 

bij kleine kinderen/adolescenten die bij de geboorte 

te klein waren voor de zwangerschapsduur (SGA = 

small for gestational age) met een geboortegewicht 

en/of -lengte kleiner dan –2 standaarddeviatie (SD) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

in het afgelopen jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1138 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met een Prader-Willi-syndroom (PWS) 

voor verbetering van de groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose ‘PWS’ dient door 

het juiste genetische onderzoek te worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1139 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van kinderen met 

groeistoornissen veroorzaakt door onvoldoende 

secretie van endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1140 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van meisjes vanaf 2 jaar oud 

met groeistoornissen geassocieerd met het syndroom 

van Turner. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1141 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen vóór de puberteit met 

groeistoornissen geassocieerd met chronische 

nierinsufficiëntie tot het moment van 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1142 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens het volwassen leven: De patiënt 

heeft een tekort aan groeihormoon als gevolg van 

een aandoening van de hypothalamus of hypofyse en 
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minstens één ander vastgesteld hormoontekort 

(behalve prolactine). Er moeten geen tests voor 

groeihormoondeficiëntie worden uitgevoerd totdat 

voldoende substitutiebehandeling voor de andere 

hormoontekorten is ingesteld. Voorafgaand aan de 

behandeling moet groeihormoondeficiëntie op de 

juiste wijze worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1143 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens de jeugd: Patiënten bij wie 

groeihormoontekort tijdens de jeugd ontstaan is, 

moeten opnieuw getest worden om het 

groeihormoontekort tijdens hun volwassenheid te 

bevestigen alvorens substitutiebehandeling wordt 

gestart. Voorafgaand aan de behandeling moet 

groeihormoondeficiëntie op de juiste wijze worden 

bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1144 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij kinderen ten gevolge van 

onvoldoende groeihormoon productie (GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1145 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij meisjes ten gevolge van 

gonadale disgenesie (syndroom van Turner). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1146 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij prepuberale kinderen ten 

gevolge van chronische nierziekte. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1147 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de jeugd moeten 

opnieuw worden onderzocht voor de 

secretiecapaciteit van groeihormoon nadat de groei is 

voltooid. Onderzoek is niet noodzakelijk voor 

patiënten met meer dan drie hypofyse-

hormoonafwijkingen, met ernstige 
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groeihormoondeficiëntie voortkomend uit een 

vastgestelde genetische oorzaak, voortkomend uit 

structurele hypothalamus-hypofyse afwijkingen, 

voortkomend uit tumoren in het centraal 

zenuwstelsel of door bestraling met een hoge dosis 

van het hoofd of met groeihormoondeficiëntie 

voortkomend uit een aandoening of insult van de 

hypofyse/hypothalamus, wanneer de waarden van 

serum insulin-like growth factor (IGF-I) <-2 SDS zijn 

na ten minste vier weken groeihormoonbehandeling. 

Bij alle andere patiënten is een IGF-I meting en één 

groeihormoonstimulatietest vereist. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1148 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de volwassen 

leeftijd:Duidelijk aanwezige groeihormoondeficiëntie 

bij personen met een bekende hypothalamus-

/hypofyse-afwijking, bestraling van het hoofd en 

hersentraumata. Groeihormoondeficiëntie moet met 

één andere asdeficiëntie geassocieerd zijn, anders 

dan prolactine. Groeihormoondeficiëntie moet 

aangetoond zijn middels een provocatietest, nadat 

adequate substitutietherapie voor elke andere 

deficiënte as heeft plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 486 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

groeifalen geassocieerd met SHOX deficiëntie, die is 

vastgesled door DNA analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SHOX deficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1125 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen met een 

duidelijke groeihormoondeficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1126 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de lange-termijnbehandeling van kinderen met 

groeistoornissen als gevolg van een ontoereikende 

secretie van normaal endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1127 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van een kleine gestalte bij 
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kinderen ten gevolge van het syndroom van Turner 

dat is vastgesteld door chromosoomanalyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1128 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van groeiachterstand bij 

kinderen in de prepuberteit met een chronische 

nierfunctiestoornis. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1129 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van groeistoornissen bij kleine 

kinderen (huidige lengte SDS < -2,5 en met een voor 

de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1), die 

bij geboorte te klein of te licht zijn voor de duur van 

de zwangerschap (geboortegewicht en/of lengte 

kleiner dan –2SD) (SGA / small for gestational age) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

gedurende het laatste jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1130 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met een 

ernstige groeihormoondeficiëntie op volwassen 

leeftijd worden gedefinieerd als patiënten met 

bekende hypothalamus-hypofyse pathologie en 

tenminste één bekende hypofyse-hormoon 

deficiëntie, niet zijnde prolactine. Deze patiënten 

moeten één enkele dynamische test ondergaan om 

de diagnose groeihormoondeficiëntie te stellen of uit 

te sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1131 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij patiënten met in de jeugd ingetreden, geïsoleerde 

groeihormoondeficiëntie (geen bewijs voor een 

hypothalamus-hypofyse-aandoening of bestraling van 

de schedel), worden twee dynamische (stimulatie-) 

testen aanbevolen, behalve voor diegenen die lage 

IGF-I concentraties hebben (<-2 SDS), voor wie één 

test in overweging moet worden genomen. De 

referentiewaarde (cut-off point) van de dynamische 

test moet strikt gehanteerd worden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HUMATROPE PENPATROON INJPDR PATR 12MG+SOLV 3,15ML 

 

Zindex nummer: 13842919 

ATC Code: H01AC01 

Werkzame stof: SOMATROPINE 

Registratienummer: 17071 

Fabrikant: ELI LILLY NEDERLAND 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 478 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen ten 

gevolge van een insufficiënte productie van 

groeihormoon (groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 479 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg van Turnersyndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 480 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met een Prader-Willi 

syndroom (PWS) ter verbetering van groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose PWS dient te 

worden bevestigd door middel van geschikte 

genetische tests. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 481 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 483 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Begin op volwassen leeftijd: Patiënten die een 

ernstige groeihormoondeficiëntie hebben die verband 

houdt met multipele hormoondeficiënties als gevolg 

van bekend hypothalamisch of hypofysair lijden en 

die ten minste één andere 

hypofysehormoondeficiëntie hebben, behoudens 

prolactine. Deze patiënten dienen een geschikte 

dynamische test te ondergaan om een 

groeihormoondeficiëntie vast te stellen of uit te 

sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 484 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Begin tijdens de kindertijd: Patiënten die in hun 

kindertijd een tekort aan groeihormoon hadden als 

gevolg van congenitale, genetische, verworven of 

idiopathische oorzaken. Patiënten met 

groeihormoondeficiëntie (GHD) stammend uit de 

kindertijd dienen na voltooiing van de lengtegroei te 

worden herbeoordeeld op de secretiecapaciteit voor 

groeihormoon. Bij patiënten die een grote kans lopen 

op een aanhoudende GHD, d.w.z. door een 

congenitale oorzaak of als neveneffect van hypofysair 

hypothalamisch lijden of een trauma, dient een 

Insuline-achtige groeifactor I (IGF-I) SDS < -2 na 

tenminste 4 weken stoppen met 

groeihormoonbehandeling, als voldoende bewijs voor 

een verborgen GHD te worden gezien. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1132 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van kinderen met 

groeiachterstand als gevolg van onvoldoende 

groeihormoonsecretie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1133 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van groeiachterstand als 

gevolg van het syndroom van Turner, bevestigd door 

middel van chromosoom-analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1134 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen ten gevolge van 
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onvoldoende productie van groeihormoon 

(groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1135 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

Turner-syndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1136 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1137 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen (huidige lengte 

standaarddeviatie score (SDS) < -2,5 en met een 

voor de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1) 

bij kleine kinderen/adolescenten die bij de geboorte 

te klein waren voor de zwangerschapsduur (SGA = 

small for gestational age) met een geboortegewicht 

en/of -lengte kleiner dan –2 standaarddeviatie (SD) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

in het afgelopen jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1138 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met een Prader-Willi-syndroom (PWS) 

voor verbetering van de groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose ‘PWS’ dient door 

het juiste genetische onderzoek te worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1139 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van kinderen met 

groeistoornissen veroorzaakt door onvoldoende 

secretie van endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1140 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van meisjes vanaf 2 jaar oud 
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met groeistoornissen geassocieerd met het syndroom 

van Turner. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1141 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen vóór de puberteit met 

groeistoornissen geassocieerd met chronische 

nierinsufficiëntie tot het moment van 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1142 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens het volwassen leven: De patiënt 

heeft een tekort aan groeihormoon als gevolg van 

een aandoening van de hypothalamus of hypofyse en 

minstens één ander vastgesteld hormoontekort 

(behalve prolactine). Er moeten geen tests voor 

groeihormoondeficiëntie worden uitgevoerd totdat 

voldoende substitutiebehandeling voor de andere 

hormoontekorten is ingesteld. Voorafgaand aan de 

behandeling moet groeihormoondeficiëntie op de 

juiste wijze worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1143 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens de jeugd: Patiënten bij wie 

groeihormoontekort tijdens de jeugd ontstaan is, 

moeten opnieuw getest worden om het 

groeihormoontekort tijdens hun volwassenheid te 

bevestigen alvorens substitutiebehandeling wordt 

gestart. Voorafgaand aan de behandeling moet 

groeihormoondeficiëntie op de juiste wijze worden 

bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1144 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij kinderen ten gevolge van 

onvoldoende groeihormoon productie (GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1145 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij meisjes ten gevolge van 
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gonadale disgenesie (syndroom van Turner). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1146 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij prepuberale kinderen ten 

gevolge van chronische nierziekte. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1147 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de jeugd moeten 

opnieuw worden onderzocht voor de 

secretiecapaciteit van groeihormoon nadat de groei is 

voltooid. Onderzoek is niet noodzakelijk voor 

patiënten met meer dan drie hypofyse-

hormoonafwijkingen, met ernstige 

groeihormoondeficiëntie voortkomend uit een 

vastgestelde genetische oorzaak, voortkomend uit 

structurele hypothalamus-hypofyse afwijkingen, 

voortkomend uit tumoren in het centraal 

zenuwstelsel of door bestraling met een hoge dosis 

van het hoofd of met groeihormoondeficiëntie 

voortkomend uit een aandoening of insult van de 

hypofyse/hypothalamus, wanneer de waarden van 

serum insulin-like growth factor (IGF-I) <-2 SDS zijn 

na ten minste vier weken groeihormoonbehandeling. 

Bij alle andere patiënten is een IGF-I meting en één 

groeihormoonstimulatietest vereist. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1148 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de volwassen 

leeftijd:Duidelijk aanwezige groeihormoondeficiëntie 

bij personen met een bekende hypothalamus-

/hypofyse-afwijking, bestraling van het hoofd en 

hersentraumata. Groeihormoondeficiëntie moet met 

één andere asdeficiëntie geassocieerd zijn, anders 

dan prolactine. Groeihormoondeficiëntie moet 

aangetoond zijn middels een provocatietest, nadat 

adequate substitutietherapie voor elke andere 

deficiënte as heeft plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 486 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

groeifalen geassocieerd met SHOX deficiëntie, die is 
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vastgesled door DNA analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SHOX deficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1125 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen met een 

duidelijke groeihormoondeficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1126 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de lange-termijnbehandeling van kinderen met 

groeistoornissen als gevolg van een ontoereikende 

secretie van normaal endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1127 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van een kleine gestalte bij 

kinderen ten gevolge van het syndroom van Turner 

dat is vastgesteld door chromosoomanalyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1128 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van groeiachterstand bij 

kinderen in de prepuberteit met een chronische 

nierfunctiestoornis. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1129 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van groeistoornissen bij kleine 

kinderen (huidige lengte SDS < -2,5 en met een voor 

de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1), die 

bij geboorte te klein of te licht zijn voor de duur van 

de zwangerschap (geboortegewicht en/of lengte 

kleiner dan –2SD) (SGA / small for gestational age) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

gedurende het laatste jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1130 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met een 

ernstige groeihormoondeficiëntie op volwassen 

leeftijd worden gedefinieerd als patiënten met 

bekende hypothalamus-hypofyse pathologie en 

tenminste één bekende hypofyse-hormoon 

deficiëntie, niet zijnde prolactine. Deze patiënten 
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moeten één enkele dynamische test ondergaan om 

de diagnose groeihormoondeficiëntie te stellen of uit 

te sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1131 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij patiënten met in de jeugd ingetreden, geïsoleerde 

groeihormoondeficiëntie (geen bewijs voor een 

hypothalamus-hypofyse-aandoening of bestraling van 

de schedel), worden twee dynamische (stimulatie-) 

testen aanbevolen, behalve voor diegenen die lage 

IGF-I concentraties hebben (<-2 SDS), voor wie één 

test in overweging moet worden genomen. De 

referentiewaarde (cut-off point) van de dynamische 

test moet strikt gehanteerd worden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HUMATROPE PENPATROON INJPDR PATR 24MG+SOLV 3,15ML 

 

Zindex nummer: 13842927 

ATC Code: H01AC01 

Werkzame stof: SOMATROPINE 

Registratienummer: 17072 

Fabrikant: ELI LILLY NEDERLAND 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 478 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen ten 

gevolge van een insufficiënte productie van 

groeihormoon (groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 479 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg van Turnersyndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 480 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met een Prader-Willi 

syndroom (PWS) ter verbetering van groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose PWS dient te 

worden bevestigd door middel van geschikte 

genetische tests. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 481 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 483 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Begin op volwassen leeftijd: Patiënten die een 

ernstige groeihormoondeficiëntie hebben die verband 

houdt met multipele hormoondeficiënties als gevolg 

van bekend hypothalamisch of hypofysair lijden en 

die ten minste één andere 

hypofysehormoondeficiëntie hebben, behoudens 

prolactine. Deze patiënten dienen een geschikte 

dynamische test te ondergaan om een 

groeihormoondeficiëntie vast te stellen of uit te 

sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 484 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Begin tijdens de kindertijd: Patiënten die in hun 

kindertijd een tekort aan groeihormoon hadden als 

gevolg van congenitale, genetische, verworven of 

idiopathische oorzaken. Patiënten met 

groeihormoondeficiëntie (GHD) stammend uit de 

kindertijd dienen na voltooiing van de lengtegroei te 

worden herbeoordeeld op de secretiecapaciteit voor 

groeihormoon. Bij patiënten die een grote kans lopen 

op een aanhoudende GHD, d.w.z. door een 

congenitale oorzaak of als neveneffect van hypofysair 

hypothalamisch lijden of een trauma, dient een 

Insuline-achtige groeifactor I (IGF-I) SDS < -2 na 

tenminste 4 weken stoppen met 

groeihormoonbehandeling, als voldoende bewijs voor 

een verborgen GHD te worden gezien. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 
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Indicatienummer: 1132 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van kinderen met 

groeiachterstand als gevolg van onvoldoende 

groeihormoonsecretie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1133 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van groeiachterstand als 

gevolg van het syndroom van Turner, bevestigd door 

middel van chromosoom-analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1134 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen ten gevolge van 

onvoldoende productie van groeihormoon 

(groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1135 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

Turner-syndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1136 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1137 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen (huidige lengte 

standaarddeviatie score (SDS) < -2,5 en met een 

voor de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1) 

bij kleine kinderen/adolescenten die bij de geboorte 

te klein waren voor de zwangerschapsduur (SGA = 

small for gestational age) met een geboortegewicht 

en/of -lengte kleiner dan –2 standaarddeviatie (SD) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

in het afgelopen jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1138 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met een Prader-Willi-syndroom (PWS) 

voor verbetering van de groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose ‘PWS’ dient door 

het juiste genetische onderzoek te worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1139 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van kinderen met 

groeistoornissen veroorzaakt door onvoldoende 

secretie van endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1140 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van meisjes vanaf 2 jaar oud 

met groeistoornissen geassocieerd met het syndroom 

van Turner. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1141 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen vóór de puberteit met 

groeistoornissen geassocieerd met chronische 

nierinsufficiëntie tot het moment van 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1142 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens het volwassen leven: De patiënt 

heeft een tekort aan groeihormoon als gevolg van 

een aandoening van de hypothalamus of hypofyse en 

minstens één ander vastgesteld hormoontekort 

(behalve prolactine). Er moeten geen tests voor 

groeihormoondeficiëntie worden uitgevoerd totdat 

voldoende substitutiebehandeling voor de andere 

hormoontekorten is ingesteld. Voorafgaand aan de 

behandeling moet groeihormoondeficiëntie op de 

juiste wijze worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1143 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 
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volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens de jeugd: Patiënten bij wie 

groeihormoontekort tijdens de jeugd ontstaan is, 

moeten opnieuw getest worden om het 

groeihormoontekort tijdens hun volwassenheid te 

bevestigen alvorens substitutiebehandeling wordt 

gestart. Voorafgaand aan de behandeling moet 

groeihormoondeficiëntie op de juiste wijze worden 

bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1144 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij kinderen ten gevolge van 

onvoldoende groeihormoon productie (GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1145 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij meisjes ten gevolge van 

gonadale disgenesie (syndroom van Turner). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1146 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij prepuberale kinderen ten 

gevolge van chronische nierziekte. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1147 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de jeugd moeten 

opnieuw worden onderzocht voor de 

secretiecapaciteit van groeihormoon nadat de groei is 

voltooid. Onderzoek is niet noodzakelijk voor 

patiënten met meer dan drie hypofyse-

hormoonafwijkingen, met ernstige 

groeihormoondeficiëntie voortkomend uit een 

vastgestelde genetische oorzaak, voortkomend uit 

structurele hypothalamus-hypofyse afwijkingen, 

voortkomend uit tumoren in het centraal 

zenuwstelsel of door bestraling met een hoge dosis 

van het hoofd of met groeihormoondeficiëntie 

voortkomend uit een aandoening of insult van de 

hypofyse/hypothalamus, wanneer de waarden van 

serum insulin-like growth factor (IGF-I) <-2 SDS zijn 

na ten minste vier weken groeihormoonbehandeling. 

Bij alle andere patiënten is een IGF-I meting en één 

groeihormoonstimulatietest vereist. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1428 van 4271 

 

Indicatienummer: 1148 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de volwassen 

leeftijd:Duidelijk aanwezige groeihormoondeficiëntie 

bij personen met een bekende hypothalamus-

/hypofyse-afwijking, bestraling van het hoofd en 

hersentraumata. Groeihormoondeficiëntie moet met 

één andere asdeficiëntie geassocieerd zijn, anders 

dan prolactine. Groeihormoondeficiëntie moet 

aangetoond zijn middels een provocatietest, nadat 

adequate substitutietherapie voor elke andere 

deficiënte as heeft plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 486 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

groeifalen geassocieerd met SHOX deficiëntie, die is 

vastgesled door DNA analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SHOX deficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1125 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen met een 

duidelijke groeihormoondeficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1126 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de lange-termijnbehandeling van kinderen met 

groeistoornissen als gevolg van een ontoereikende 

secretie van normaal endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1127 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van een kleine gestalte bij 

kinderen ten gevolge van het syndroom van Turner 

dat is vastgesteld door chromosoomanalyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1128 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van groeiachterstand bij 

kinderen in de prepuberteit met een chronische 

nierfunctiestoornis. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 
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Indicatienummer: 1129 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van groeistoornissen bij kleine 

kinderen (huidige lengte SDS < -2,5 en met een voor 

de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1), die 

bij geboorte te klein of te licht zijn voor de duur van 

de zwangerschap (geboortegewicht en/of lengte 

kleiner dan –2SD) (SGA / small for gestational age) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

gedurende het laatste jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1130 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met een 

ernstige groeihormoondeficiëntie op volwassen 

leeftijd worden gedefinieerd als patiënten met 

bekende hypothalamus-hypofyse pathologie en 

tenminste één bekende hypofyse-hormoon 

deficiëntie, niet zijnde prolactine. Deze patiënten 

moeten één enkele dynamische test ondergaan om 

de diagnose groeihormoondeficiëntie te stellen of uit 

te sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1131 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij patiënten met in de jeugd ingetreden, geïsoleerde 

groeihormoondeficiëntie (geen bewijs voor een 

hypothalamus-hypofyse-aandoening of bestraling van 

de schedel), worden twee dynamische (stimulatie-) 

testen aanbevolen, behalve voor diegenen die lage 

IGF-I concentraties hebben (<-2 SDS), voor wie één 

test in overweging moet worden genomen. De 

referentiewaarde (cut-off point) van de dynamische 

test moet strikt gehanteerd worden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 
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Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HUMIRA 20 KIND INJVLST 100MG/ML WWSP 0,2ML 

 

Zindex nummer: 16529421 

ATC Code: L04AB04 

Werkzame stof: ADALIMUMAB 

Registratienummer: EU/1/03/256/022 

Fabrikant: ABBVIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 8 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Combinatie met methotrexaat voor:- de behandeling 

van volwassen patiënten met matige tot ernstige, 

actieve reumatoïde artritis wanneer de respons op 

antireumatische geneesmiddelen, waaronder 

methotrexaat, ontoereikend is gebleken.- de 

behandeling van volwassen patiënten met ernstige, 

actieve en progressieve reumatoïde artritis die niet 

eerder behandeld zijn met methotrexaat. Kan 

gegeven worden als monotherapie in geval van 

intolerantie voor methotrexaat of wanneer 

voortgezette behandeling met methotrexaat 

ongewenst is. 

Verkorte indicatie: RA, voor of na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 11 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van matig tot ernstig actieve 

colitis ulcerosa bij volwassen patiënten die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele therapie, waaronder corticosteroïden 

en 6-mercaptopurine (6-MP) of azathioprine (AZA), 

of die dergelijke behandelingen niet verdragen of bij 

wie hiertegen een contra-indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 12 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige chronische 

plaque psoriasis bij volwassen patiënten die in 

aanmerking komen voor systemische therapie. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 
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Indicatienummer: 14 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte 

van Crohn, bij volwassen patiënten die niet 

gereageerd hebben op een volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum, of die dergelijke 

behandelingen niet verdragen of bij wie hiertegen 

een contra-indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 16 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met ernstige axiale 

spondylartritis zonder röntgenologisch bewijs van 

spondylitis ankylopoetica (AS), maar met objectieve 

tekenen van ontsteking door verhoogde CRP en/of 

MRI, die een inadequate respons hebben gehad op, 

of die intolerant zijn voor, non-steroïde anti-

inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s). 

Verkorte indicatie: SpA-nr (CRP of MRI afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 17 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve en progressieve 

artritis psoriatica bij volwassen patiënten wanneer de 

respons op eerdere therapie met antireumatische 

geneesmiddelen ontoereikend is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 18 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 969 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van niet-infectieuze uveïtis 

intermediair, uveïtis posterior en panuveïtis bij 

volwassen patiënten die een ontoereikende respons 

hebben gehad op corticosteroïden, bij patiënten die 

minder corticosteroïden moeten gebruiken of voor 

wie een corticosteroïde behandeling niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: Niet-infectieuze uveïtis, intermediair, posterior of 

panuveïtis (Volw.) 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1432 van 4271 

 

Indicatienummer: 1356 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij 

adolescenten vanaf 12 jaar met een ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa, na TNFa (Kind 12-18 jaar) 

(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 2641 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

patiënten met ontoereikende respons op een 

conventionele systemische HS-behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 9 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve enthesitis-gerelateerde 

artritis bij patiënten vanaf 6 jaar die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele therapie of die conventionele therapie 

niet verdragen. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 13 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve polyarticulaire juveniele idiopathische 

artritis, bij patiënten vanaf de leeftijd van 2 jaar die 

een ontoereikende respons hebben gehad op één of 

meerdere antireumatische middelen. Kan als 

monotherapie worden gebruikt in geval van 

intolerantie voor methotrexaat of wanneer 

voortgezette behandeling met methotrexaat 

ongewenst is. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 15 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte 

van Crohn bij kinderen (vanaf 6 jaar) die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele behandeling waaronder primaire 

voedingstherapie en een corticosteroïde en/of een 

immunomodulator, of die dergelijke behandelingen 

niet verdragen of bij wie hiertegen een contra-

indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-18 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 
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Indicatienummer: 19 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van ernstige chronische plaque 

psoriasis bij kinderen en adolescenten vanaf 4 jaar 

die een ontoereikende respons hebben gehad op, of 

niet geschikt zijn voor, topicale therapie en 

lichttherapieën. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch  (Volw. en Kind 4-18 

jaar) (therapieresistent of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 1518 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van juveniele chronische niet-

infectieuze uveitis anterior bij patiënten vanaf twee 

jaar die een ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele behandeling of deze niet verdragen, of 

voor wie conventionele behandeling niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: Juveniele chronische niet-infectieuze uveitis, anterior 

(Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 796 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatory bowel disease bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 816 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Enthesitis gerelateerde artritis (=juveniele 

spondylitis ankylopoetica) voor kinderen < 6 jaar 

(geen leeftijdsondergrens) 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1059 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Psoriasis bij kinderen < 4 jaar (geen 

leeftijdsondergrens). 

Verkorte indicatie: Psoriasis (Kind 0-4 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1060 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Juveniele artritis psoriatica. 

Verkorte indicatie: PsA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1061 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Uveïtis: geen leeftijdsondergrens. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1062 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Polyarticulaire juveniele idiopathische 

artritis; < 2 jaar (geen leeftijdsondergrens). 

Verkorte indicatie: JIA-poly (Kind 0-2 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1063 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Overige autoinflammatoire aandoeningen 

die niet reageren op de conventionele therapie, 

waaronder juveniele sarcoïdose, Blau syndroom en 

Chronische Recidiverende Multifocale Osteomyelitis 

(CRMO)/Synovitis, Acne, Pustulose, Hyperostose en 

Ostitis (SAPHO): geen leeftijdsondergrens. 

Verkorte indicatie: Auto-inflammatoire ziekte (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HUMIRA 40 INJVLST 100MG/ML PEN 0,4ML 

 

Zindex nummer: 16214323 

ATC Code: L04AB04 

Werkzame stof: ADALIMUMAB 

Registratienummer: EU/1/03/256/017 

Fabrikant: ABBVIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1356 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij 

adolescenten vanaf 12 jaar met een ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa, na TNFa (Kind 12-18 jaar) 

(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 2641 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 
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patiënten met ontoereikende respons op een 

conventionele systemische HS-behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 8 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Combinatie met methotrexaat voor:- de behandeling 

van volwassen patiënten met matige tot ernstige, 

actieve reumatoïde artritis wanneer de respons op 

antireumatische geneesmiddelen, waaronder 

methotrexaat, ontoereikend is gebleken.- de 

behandeling van volwassen patiënten met ernstige, 

actieve en progressieve reumatoïde artritis die niet 

eerder behandeld zijn met methotrexaat. Kan 

gegeven worden als monotherapie in geval van 

intolerantie voor methotrexaat of wanneer 

voortgezette behandeling met methotrexaat 

ongewenst is. 

Verkorte indicatie: RA, voor of na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 9 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve enthesitis-gerelateerde 

artritis bij patiënten vanaf 6 jaar die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele therapie of die conventionele therapie 

niet verdragen. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 11 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van matig tot ernstig actieve 

colitis ulcerosa bij volwassen patiënten die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele therapie, waaronder corticosteroïden 

en 6-mercaptopurine (6-MP) of azathioprine (AZA), 

of die dergelijke behandelingen niet verdragen of bij 

wie hiertegen een contra-indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 12 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige chronische 

plaque psoriasis bij volwassen patiënten die in 

aanmerking komen voor systemische therapie. 
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Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 13 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve polyarticulaire juveniele idiopathische 

artritis, bij patiënten vanaf de leeftijd van 2 jaar die 

een ontoereikende respons hebben gehad op één of 

meerdere antireumatische middelen. Kan als 

monotherapie worden gebruikt in geval van 

intolerantie voor methotrexaat of wanneer 

voortgezette behandeling met methotrexaat 

ongewenst is. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 14 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte 

van Crohn, bij volwassen patiënten die niet 

gereageerd hebben op een volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum, of die dergelijke 

behandelingen niet verdragen of bij wie hiertegen 

een contra-indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 15 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte 

van Crohn bij kinderen (vanaf 6 jaar) die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele behandeling waaronder primaire 

voedingstherapie en een corticosteroïde en/of een 

immunomodulator, of die dergelijke behandelingen 

niet verdragen of bij wie hiertegen een contra-

indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-18 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 16 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met ernstige axiale 

spondylartritis zonder röntgenologisch bewijs van 

spondylitis ankylopoetica (AS), maar met objectieve 

tekenen van ontsteking door verhoogde CRP en/of 

MRI, die een inadequate respons hebben gehad op, 

of die intolerant zijn voor, non-steroïde anti-

inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s). 

Verkorte indicatie: SpA-nr (CRP of MRI afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 17 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Voor de behandeling van actieve en progressieve 

artritis psoriatica bij volwassen patiënten wanneer de 

respons op eerdere therapie met antireumatische 

geneesmiddelen ontoereikend is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 18 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 19 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van ernstige chronische plaque 

psoriasis bij kinderen en adolescenten vanaf 4 jaar 

die een ontoereikende respons hebben gehad op, of 

niet geschikt zijn voor, topicale therapie en 

lichttherapieën. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch  (Volw. en Kind 4-18 

jaar) (therapieresistent of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 969 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet-infectieuze uveïtis 

intermediair, uveïtis posterior en panuveïtis bij 

volwassen patiënten die een ontoereikende respons 

hebben gehad op corticosteroïden, bij patiënten die 

minder corticosteroïden moeten gebruiken of voor 

wie een corticosteroïde behandeling niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: Niet-infectieuze uveïtis, intermediair, posterior of 

panuveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1518 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van juveniele chronische niet-

infectieuze uveitis anterior bij patiënten vanaf twee 

jaar die een ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele behandeling of deze niet verdragen, of 

voor wie conventionele behandeling niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: Juveniele chronische niet-infectieuze uveitis, anterior 

(Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 
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Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 796 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatory bowel disease bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 816 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Enthesitis gerelateerde artritis (=juveniele 

spondylitis ankylopoetica) voor kinderen < 6 jaar 

(geen leeftijdsondergrens) 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 
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met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1059 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Psoriasis bij kinderen < 4 jaar (geen 

leeftijdsondergrens). 

Verkorte indicatie: Psoriasis (Kind 0-4 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1060 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Juveniele artritis psoriatica. 

Verkorte indicatie: PsA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1061 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Uveïtis: geen leeftijdsondergrens. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1062 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Polyarticulaire juveniele idiopathische 

artritis; < 2 jaar (geen leeftijdsondergrens). 

Verkorte indicatie: JIA-poly (Kind 0-2 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1063 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Overige autoinflammatoire aandoeningen 

die niet reageren op de conventionele therapie, 

waaronder juveniele sarcoïdose, Blau syndroom en 

Chronische Recidiverende Multifocale Osteomyelitis 

(CRMO)/Synovitis, Acne, Pustulose, Hyperostose en 

Ostitis (SAPHO): geen leeftijdsondergrens. 

Verkorte indicatie: Auto-inflammatoire ziekte (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 
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Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HUMIRA 40 INJVLST 100MG/ML PEN 0,4ML 

 

Zindex nummer: 16673026 

ATC Code: L04AB04 

Werkzame stof: ADALIMUMAB 

Registratienummer: EU/1/03/256/017 

Fabrikant: BMODESTO B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1356 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij 

adolescenten vanaf 12 jaar met een ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa, na TNFa (Kind 12-18 jaar) 

(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 2641 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

patiënten met ontoereikende respons op een 

conventionele systemische HS-behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 8 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Combinatie met methotrexaat voor:- de behandeling 

van volwassen patiënten met matige tot ernstige, 

actieve reumatoïde artritis wanneer de respons op 

antireumatische geneesmiddelen, waaronder 

methotrexaat, ontoereikend is gebleken.- de 

behandeling van volwassen patiënten met ernstige, 

actieve en progressieve reumatoïde artritis die niet 

eerder behandeld zijn met methotrexaat. Kan 

gegeven worden als monotherapie in geval van 

intolerantie voor methotrexaat of wanneer 

voortgezette behandeling met methotrexaat 

ongewenst is. 

Verkorte indicatie: RA, voor of na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 9 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve enthesitis-gerelateerde 

artritis bij patiënten vanaf 6 jaar die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele therapie of die conventionele therapie 

niet verdragen. 
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Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 11 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van matig tot ernstig actieve 

colitis ulcerosa bij volwassen patiënten die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele therapie, waaronder corticosteroïden 

en 6-mercaptopurine (6-MP) of azathioprine (AZA), 

of die dergelijke behandelingen niet verdragen of bij 

wie hiertegen een contra-indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 12 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige chronische 

plaque psoriasis bij volwassen patiënten die in 

aanmerking komen voor systemische therapie. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 13 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve polyarticulaire juveniele idiopathische 

artritis, bij patiënten vanaf de leeftijd van 2 jaar die 

een ontoereikende respons hebben gehad op één of 

meerdere antireumatische middelen. Kan als 

monotherapie worden gebruikt in geval van 

intolerantie voor methotrexaat of wanneer 

voortgezette behandeling met methotrexaat 

ongewenst is. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 14 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte 

van Crohn, bij volwassen patiënten die niet 

gereageerd hebben op een volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum, of die dergelijke 

behandelingen niet verdragen of bij wie hiertegen 

een contra-indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 
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Indicatienummer: 15 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte 

van Crohn bij kinderen (vanaf 6 jaar) die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele behandeling waaronder primaire 

voedingstherapie en een corticosteroïde en/of een 

immunomodulator, of die dergelijke behandelingen 

niet verdragen of bij wie hiertegen een contra-

indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-18 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 16 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met ernstige axiale 

spondylartritis zonder röntgenologisch bewijs van 

spondylitis ankylopoetica (AS), maar met objectieve 

tekenen van ontsteking door verhoogde CRP en/of 

MRI, die een inadequate respons hebben gehad op, 

of die intolerant zijn voor, non-steroïde anti-

inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s). 

Verkorte indicatie: SpA-nr (CRP of MRI afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 17 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve en progressieve 

artritis psoriatica bij volwassen patiënten wanneer de 

respons op eerdere therapie met antireumatische 

geneesmiddelen ontoereikend is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 18 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 19 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van ernstige chronische plaque 

psoriasis bij kinderen en adolescenten vanaf 4 jaar 

die een ontoereikende respons hebben gehad op, of 

niet geschikt zijn voor, topicale therapie en 

lichttherapieën. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch  (Volw. en Kind 4-18 

jaar) (therapieresistent of intolerantie) 
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Indicatienummer: 969 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet-infectieuze uveïtis 

intermediair, uveïtis posterior en panuveïtis bij 

volwassen patiënten die een ontoereikende respons 

hebben gehad op corticosteroïden, bij patiënten die 

minder corticosteroïden moeten gebruiken of voor 

wie een corticosteroïde behandeling niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: Niet-infectieuze uveïtis, intermediair, posterior of 

panuveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1518 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van juveniele chronische niet-

infectieuze uveitis anterior bij patiënten vanaf twee 

jaar die een ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele behandeling of deze niet verdragen, of 

voor wie conventionele behandeling niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: Juveniele chronische niet-infectieuze uveitis, anterior 

(Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 796 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatory bowel disease bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 816 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Enthesitis gerelateerde artritis (=juveniele 

spondylitis ankylopoetica) voor kinderen < 6 jaar 

(geen leeftijdsondergrens) 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1059 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Psoriasis bij kinderen < 4 jaar (geen 

leeftijdsondergrens). 

Verkorte indicatie: Psoriasis (Kind 0-4 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1060 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Juveniele artritis psoriatica. 

Verkorte indicatie: PsA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1061 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Uveïtis: geen leeftijdsondergrens. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1062 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Polyarticulaire juveniele idiopathische 

artritis; < 2 jaar (geen leeftijdsondergrens). 

Verkorte indicatie: JIA-poly (Kind 0-2 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1063 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Overige autoinflammatoire aandoeningen 

die niet reageren op de conventionele therapie, 

waaronder juveniele sarcoïdose, Blau syndroom en 

Chronische Recidiverende Multifocale Osteomyelitis 

(CRMO)/Synovitis, Acne, Pustulose, Hyperostose en 

Ostitis (SAPHO): geen leeftijdsondergrens. 

Verkorte indicatie: Auto-inflammatoire ziekte (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HUMIRA 40 INJVLST 100MG/ML WWSP 0,4ML 

 

Zindex nummer: 16213025 

ATC Code: L04AB04 

Werkzame stof: ADALIMUMAB 

Registratienummer: EU/1/03/256/013 

Fabrikant: ABBVIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1356 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij 

adolescenten vanaf 12 jaar met een ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa, na TNFa (Kind 12-18 jaar) 

(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 2641 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 
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patiënten met ontoereikende respons op een 

conventionele systemische HS-behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 8 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Combinatie met methotrexaat voor:- de behandeling 

van volwassen patiënten met matige tot ernstige, 

actieve reumatoïde artritis wanneer de respons op 

antireumatische geneesmiddelen, waaronder 

methotrexaat, ontoereikend is gebleken.- de 

behandeling van volwassen patiënten met ernstige, 

actieve en progressieve reumatoïde artritis die niet 

eerder behandeld zijn met methotrexaat. Kan 

gegeven worden als monotherapie in geval van 

intolerantie voor methotrexaat of wanneer 

voortgezette behandeling met methotrexaat 

ongewenst is. 

Verkorte indicatie: RA, voor of na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 9 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve enthesitis-gerelateerde 

artritis bij patiënten vanaf 6 jaar die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele therapie of die conventionele therapie 

niet verdragen. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 11 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van matig tot ernstig actieve 

colitis ulcerosa bij volwassen patiënten die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele therapie, waaronder corticosteroïden 

en 6-mercaptopurine (6-MP) of azathioprine (AZA), 

of die dergelijke behandelingen niet verdragen of bij 

wie hiertegen een contra-indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 12 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige chronische 

plaque psoriasis bij volwassen patiënten die in 

aanmerking komen voor systemische therapie. 
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Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 13 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve polyarticulaire juveniele idiopathische 

artritis, bij patiënten vanaf de leeftijd van 2 jaar die 

een ontoereikende respons hebben gehad op één of 

meerdere antireumatische middelen. Kan als 

monotherapie worden gebruikt in geval van 

intolerantie voor methotrexaat of wanneer 

voortgezette behandeling met methotrexaat 

ongewenst is. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 14 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte 

van Crohn, bij volwassen patiënten die niet 

gereageerd hebben op een volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum, of die dergelijke 

behandelingen niet verdragen of bij wie hiertegen 

een contra-indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 15 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte 

van Crohn bij kinderen (vanaf 6 jaar) die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele behandeling waaronder primaire 

voedingstherapie en een corticosteroïde en/of een 

immunomodulator, of die dergelijke behandelingen 

niet verdragen of bij wie hiertegen een contra-

indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-18 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 16 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met ernstige axiale 

spondylartritis zonder röntgenologisch bewijs van 

spondylitis ankylopoetica (AS), maar met objectieve 

tekenen van ontsteking door verhoogde CRP en/of 

MRI, die een inadequate respons hebben gehad op, 

of die intolerant zijn voor, non-steroïde anti-

inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s). 

Verkorte indicatie: SpA-nr (CRP of MRI afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 17 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Voor de behandeling van actieve en progressieve 

artritis psoriatica bij volwassen patiënten wanneer de 

respons op eerdere therapie met antireumatische 

geneesmiddelen ontoereikend is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 18 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 19 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van ernstige chronische plaque 

psoriasis bij kinderen en adolescenten vanaf 4 jaar 

die een ontoereikende respons hebben gehad op, of 

niet geschikt zijn voor, topicale therapie en 

lichttherapieën. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch  (Volw. en Kind 4-18 

jaar) (therapieresistent of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 969 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet-infectieuze uveïtis 

intermediair, uveïtis posterior en panuveïtis bij 

volwassen patiënten die een ontoereikende respons 

hebben gehad op corticosteroïden, bij patiënten die 

minder corticosteroïden moeten gebruiken of voor 

wie een corticosteroïde behandeling niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: Niet-infectieuze uveïtis, intermediair, posterior of 

panuveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1518 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van juveniele chronische niet-

infectieuze uveitis anterior bij patiënten vanaf twee 

jaar die een ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele behandeling of deze niet verdragen, of 

voor wie conventionele behandeling niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: Juveniele chronische niet-infectieuze uveitis, anterior 

(Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 
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Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 796 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatory bowel disease bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 816 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Enthesitis gerelateerde artritis (=juveniele 

spondylitis ankylopoetica) voor kinderen < 6 jaar 

(geen leeftijdsondergrens) 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 
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met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1059 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Psoriasis bij kinderen < 4 jaar (geen 

leeftijdsondergrens). 

Verkorte indicatie: Psoriasis (Kind 0-4 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1060 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Juveniele artritis psoriatica. 

Verkorte indicatie: PsA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1061 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Uveïtis: geen leeftijdsondergrens. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1062 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Polyarticulaire juveniele idiopathische 

artritis; < 2 jaar (geen leeftijdsondergrens). 

Verkorte indicatie: JIA-poly (Kind 0-2 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1063 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Overige autoinflammatoire aandoeningen 

die niet reageren op de conventionele therapie, 

waaronder juveniele sarcoïdose, Blau syndroom en 

Chronische Recidiverende Multifocale Osteomyelitis 

(CRMO)/Synovitis, Acne, Pustulose, Hyperostose en 

Ostitis (SAPHO): geen leeftijdsondergrens. 

Verkorte indicatie: Auto-inflammatoire ziekte (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 
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Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HUMIRA 40 INJVLST 100MG/ML WWSP 0,4ML 

 

Zindex nummer: 16671937 

ATC Code: L04AB04 

Werkzame stof: ADALIMUMAB 

Registratienummer: EU/1/03/256/013 

Fabrikant: BMODESTO B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1356 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij 

adolescenten vanaf 12 jaar met een ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa, na TNFa (Kind 12-18 jaar) 

(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 2641 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

patiënten met ontoereikende respons op een 

conventionele systemische HS-behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 8 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Combinatie met methotrexaat voor:- de behandeling 

van volwassen patiënten met matige tot ernstige, 

actieve reumatoïde artritis wanneer de respons op 

antireumatische geneesmiddelen, waaronder 

methotrexaat, ontoereikend is gebleken.- de 

behandeling van volwassen patiënten met ernstige, 

actieve en progressieve reumatoïde artritis die niet 

eerder behandeld zijn met methotrexaat. Kan 

gegeven worden als monotherapie in geval van 

intolerantie voor methotrexaat of wanneer 

voortgezette behandeling met methotrexaat 

ongewenst is. 

Verkorte indicatie: RA, voor of na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 9 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve enthesitis-gerelateerde 

artritis bij patiënten vanaf 6 jaar die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele therapie of die conventionele therapie 

niet verdragen. 
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Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 11 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van matig tot ernstig actieve 

colitis ulcerosa bij volwassen patiënten die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele therapie, waaronder corticosteroïden 

en 6-mercaptopurine (6-MP) of azathioprine (AZA), 

of die dergelijke behandelingen niet verdragen of bij 

wie hiertegen een contra-indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 12 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige chronische 

plaque psoriasis bij volwassen patiënten die in 

aanmerking komen voor systemische therapie. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 13 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve polyarticulaire juveniele idiopathische 

artritis, bij patiënten vanaf de leeftijd van 2 jaar die 

een ontoereikende respons hebben gehad op één of 

meerdere antireumatische middelen. Kan als 

monotherapie worden gebruikt in geval van 

intolerantie voor methotrexaat of wanneer 

voortgezette behandeling met methotrexaat 

ongewenst is. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 14 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte 

van Crohn, bij volwassen patiënten die niet 

gereageerd hebben op een volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum, of die dergelijke 

behandelingen niet verdragen of bij wie hiertegen 

een contra-indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 
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Indicatienummer: 15 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte 

van Crohn bij kinderen (vanaf 6 jaar) die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele behandeling waaronder primaire 

voedingstherapie en een corticosteroïde en/of een 

immunomodulator, of die dergelijke behandelingen 

niet verdragen of bij wie hiertegen een contra-

indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-18 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 16 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met ernstige axiale 

spondylartritis zonder röntgenologisch bewijs van 

spondylitis ankylopoetica (AS), maar met objectieve 

tekenen van ontsteking door verhoogde CRP en/of 

MRI, die een inadequate respons hebben gehad op, 

of die intolerant zijn voor, non-steroïde anti-

inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s). 

Verkorte indicatie: SpA-nr (CRP of MRI afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 17 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve en progressieve 

artritis psoriatica bij volwassen patiënten wanneer de 

respons op eerdere therapie met antireumatische 

geneesmiddelen ontoereikend is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 18 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 19 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van ernstige chronische plaque 

psoriasis bij kinderen en adolescenten vanaf 4 jaar 

die een ontoereikende respons hebben gehad op, of 

niet geschikt zijn voor, topicale therapie en 

lichttherapieën. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch  (Volw. en Kind 4-18 

jaar) (therapieresistent of intolerantie) 
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Indicatienummer: 969 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet-infectieuze uveïtis 

intermediair, uveïtis posterior en panuveïtis bij 

volwassen patiënten die een ontoereikende respons 

hebben gehad op corticosteroïden, bij patiënten die 

minder corticosteroïden moeten gebruiken of voor 

wie een corticosteroïde behandeling niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: Niet-infectieuze uveïtis, intermediair, posterior of 

panuveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1518 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van juveniele chronische niet-

infectieuze uveitis anterior bij patiënten vanaf twee 

jaar die een ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele behandeling of deze niet verdragen, of 

voor wie conventionele behandeling niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: Juveniele chronische niet-infectieuze uveitis, anterior 

(Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 796 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatory bowel disease bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 816 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Enthesitis gerelateerde artritis (=juveniele 

spondylitis ankylopoetica) voor kinderen < 6 jaar 

(geen leeftijdsondergrens) 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1059 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Psoriasis bij kinderen < 4 jaar (geen 

leeftijdsondergrens). 

Verkorte indicatie: Psoriasis (Kind 0-4 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1060 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Juveniele artritis psoriatica. 

Verkorte indicatie: PsA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1061 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Uveïtis: geen leeftijdsondergrens. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1062 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Polyarticulaire juveniele idiopathische 

artritis; < 2 jaar (geen leeftijdsondergrens). 

Verkorte indicatie: JIA-poly (Kind 0-2 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1063 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Overige autoinflammatoire aandoeningen 

die niet reageren op de conventionele therapie, 

waaronder juveniele sarcoïdose, Blau syndroom en 

Chronische Recidiverende Multifocale Osteomyelitis 

(CRMO)/Synovitis, Acne, Pustulose, Hyperostose en 

Ostitis (SAPHO): geen leeftijdsondergrens. 

Verkorte indicatie: Auto-inflammatoire ziekte (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HUMIRA 80 INJVLST 100MG/ML PEN 0,8ML 

 

Zindex nummer: 16408241 

ATC Code: L04AB04 

Werkzame stof: ADALIMUMAB 

Registratienummer: EU/1/03/256/021 

Fabrikant: ABBVIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 9 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van actieve enthesitis-gerelateerde 

artritis bij patiënten vanaf 6 jaar die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele therapie of die conventionele therapie 

niet verdragen. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 
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Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 13 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve polyarticulaire juveniele idiopathische 

artritis, bij patiënten vanaf de leeftijd van 2 jaar die 

een ontoereikende respons hebben gehad op één of 

meerdere antireumatische middelen. Kan als 

monotherapie worden gebruikt in geval van 

intolerantie voor methotrexaat of wanneer 

voortgezette behandeling met methotrexaat 

ongewenst is. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 16 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met ernstige axiale 

spondylartritis zonder röntgenologisch bewijs van 

spondylitis ankylopoetica (AS), maar met objectieve 

tekenen van ontsteking door verhoogde CRP en/of 

MRI, die een inadequate respons hebben gehad op, 

of die intolerant zijn voor, non-steroïde anti-

inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s). 

Verkorte indicatie: SpA-nr (CRP of MRI afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 17 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve en progressieve 

artritis psoriatica bij volwassen patiënten wanneer de 

respons op eerdere therapie met antireumatische 

geneesmiddelen ontoereikend is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 19 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van ernstige chronische plaque 

psoriasis bij kinderen en adolescenten vanaf 4 jaar 

die een ontoereikende respons hebben gehad op, of 

niet geschikt zijn voor, topicale therapie en 

lichttherapieën. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch  (Volw. en Kind 4-18 

jaar) (therapieresistent of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 1356 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij 

adolescenten vanaf 12 jaar met een ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa, na TNFa (Kind 12-18 jaar) 

(therapieresistent) 
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Indicatienummer: 2641 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

patiënten met ontoereikende respons op een 

conventionele systemische HS-behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 8 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Combinatie met methotrexaat voor:- de behandeling 

van volwassen patiënten met matige tot ernstige, 

actieve reumatoïde artritis wanneer de respons op 

antireumatische geneesmiddelen, waaronder 

methotrexaat, ontoereikend is gebleken.- de 

behandeling van volwassen patiënten met ernstige, 

actieve en progressieve reumatoïde artritis die niet 

eerder behandeld zijn met methotrexaat. Kan 

gegeven worden als monotherapie in geval van 

intolerantie voor methotrexaat of wanneer 

voortgezette behandeling met methotrexaat 

ongewenst is. 

Verkorte indicatie: RA, voor of na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 11 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van matig tot ernstig actieve 

colitis ulcerosa bij volwassen patiënten die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele therapie, waaronder corticosteroïden 

en 6-mercaptopurine (6-MP) of azathioprine (AZA), 

of die dergelijke behandelingen niet verdragen of bij 

wie hiertegen een contra-indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 12 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige chronische 

plaque psoriasis bij volwassen patiënten die in 

aanmerking komen voor systemische therapie. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 14 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte 

van Crohn, bij volwassen patiënten die niet 

gereageerd hebben op een volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum, of die dergelijke 

behandelingen niet verdragen of bij wie hiertegen 

een contra-indicatie bestaat. 
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Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 15 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte 

van Crohn bij kinderen (vanaf 6 jaar) die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele behandeling waaronder primaire 

voedingstherapie en een corticosteroïde en/of een 

immunomodulator, of die dergelijke behandelingen 

niet verdragen of bij wie hiertegen een contra-

indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-18 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 18 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 969 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet-infectieuze uveïtis 

intermediair, uveïtis posterior en panuveïtis bij 

volwassen patiënten die een ontoereikende respons 

hebben gehad op corticosteroïden, bij patiënten die 

minder corticosteroïden moeten gebruiken of voor 

wie een corticosteroïde behandeling niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: Niet-infectieuze uveïtis, intermediair, posterior of 

panuveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1518 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van juveniele chronische niet-

infectieuze uveitis anterior bij patiënten vanaf twee 

jaar die een ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele behandeling of deze niet verdragen, of 

voor wie conventionele behandeling niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: Juveniele chronische niet-infectieuze uveitis, anterior 

(Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1461 van 4271 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 796 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatory bowel disease bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 816 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Enthesitis gerelateerde artritis (=juveniele 

spondylitis ankylopoetica) voor kinderen < 6 jaar 

(geen leeftijdsondergrens) 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 
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met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1059 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Psoriasis bij kinderen < 4 jaar (geen 

leeftijdsondergrens). 

Verkorte indicatie: Psoriasis (Kind 0-4 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1060 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Juveniele artritis psoriatica. 

Verkorte indicatie: PsA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1061 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Uveïtis: geen leeftijdsondergrens. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1062 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Polyarticulaire juveniele idiopathische 

artritis; < 2 jaar (geen leeftijdsondergrens). 

Verkorte indicatie: JIA-poly (Kind 0-2 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1063 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Overige autoinflammatoire aandoeningen 

die niet reageren op de conventionele therapie, 

waaronder juveniele sarcoïdose, Blau syndroom en 

Chronische Recidiverende Multifocale Osteomyelitis 

(CRMO)/Synovitis, Acne, Pustulose, Hyperostose en 

Ostitis (SAPHO): geen leeftijdsondergrens. 

Verkorte indicatie: Auto-inflammatoire ziekte (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 
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Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HUMIRA 80 INJVLST 100MG/ML WWSP 0,8ML 

 

Zindex nummer: 16408233 

ATC Code: L04AB04 

Werkzame stof: ADALIMUMAB 

Registratienummer: EU/1/03/256/020 

Fabrikant: ABBVIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 9 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van actieve enthesitis-gerelateerde 

artritis bij patiënten vanaf 6 jaar die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele therapie of die conventionele therapie 

niet verdragen. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 13 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve polyarticulaire juveniele idiopathische 

artritis, bij patiënten vanaf de leeftijd van 2 jaar die 

een ontoereikende respons hebben gehad op één of 

meerdere antireumatische middelen. Kan als 

monotherapie worden gebruikt in geval van 

intolerantie voor methotrexaat of wanneer 

voortgezette behandeling met methotrexaat 

ongewenst is. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 16 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met ernstige axiale 

spondylartritis zonder röntgenologisch bewijs van 

spondylitis ankylopoetica (AS), maar met objectieve 

tekenen van ontsteking door verhoogde CRP en/of 

MRI, die een inadequate respons hebben gehad op, 

of die intolerant zijn voor, non-steroïde anti-

inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s). 

Verkorte indicatie: SpA-nr (CRP of MRI afwijkend) (Volw.) 
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Indicatienummer: 17 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve en progressieve 

artritis psoriatica bij volwassen patiënten wanneer de 

respons op eerdere therapie met antireumatische 

geneesmiddelen ontoereikend is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 19 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van ernstige chronische plaque 

psoriasis bij kinderen en adolescenten vanaf 4 jaar 

die een ontoereikende respons hebben gehad op, of 

niet geschikt zijn voor, topicale therapie en 

lichttherapieën. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch  (Volw. en Kind 4-18 

jaar) (therapieresistent of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 1356 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij 

adolescenten vanaf 12 jaar met een ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa, na TNFa (Kind 12-18 jaar) 

(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 2641 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

patiënten met ontoereikende respons op een 

conventionele systemische HS-behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 8 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Combinatie met methotrexaat voor:- de behandeling 

van volwassen patiënten met matige tot ernstige, 

actieve reumatoïde artritis wanneer de respons op 

antireumatische geneesmiddelen, waaronder 

methotrexaat, ontoereikend is gebleken.- de 

behandeling van volwassen patiënten met ernstige, 

actieve en progressieve reumatoïde artritis die niet 

eerder behandeld zijn met methotrexaat. Kan 

gegeven worden als monotherapie in geval van 

intolerantie voor methotrexaat of wanneer 

voortgezette behandeling met methotrexaat 

ongewenst is. 

Verkorte indicatie: RA, voor of na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 11 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van matig tot ernstig actieve 

colitis ulcerosa bij volwassen patiënten die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele therapie, waaronder corticosteroïden 

en 6-mercaptopurine (6-MP) of azathioprine (AZA), 

of die dergelijke behandelingen niet verdragen of bij 

wie hiertegen een contra-indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 12 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige chronische 

plaque psoriasis bij volwassen patiënten die in 

aanmerking komen voor systemische therapie. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 14 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte 

van Crohn, bij volwassen patiënten die niet 

gereageerd hebben op een volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum, of die dergelijke 

behandelingen niet verdragen of bij wie hiertegen 

een contra-indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 15 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte 

van Crohn bij kinderen (vanaf 6 jaar) die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele behandeling waaronder primaire 

voedingstherapie en een corticosteroïde en/of een 

immunomodulator, of die dergelijke behandelingen 

niet verdragen of bij wie hiertegen een contra-

indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-18 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 18 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 
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Indicatienummer: 969 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet-infectieuze uveïtis 

intermediair, uveïtis posterior en panuveïtis bij 

volwassen patiënten die een ontoereikende respons 

hebben gehad op corticosteroïden, bij patiënten die 

minder corticosteroïden moeten gebruiken of voor 

wie een corticosteroïde behandeling niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: Niet-infectieuze uveïtis, intermediair, posterior of 

panuveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1518 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van juveniele chronische niet-

infectieuze uveitis anterior bij patiënten vanaf twee 

jaar die een ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele behandeling of deze niet verdragen, of 

voor wie conventionele behandeling niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: Juveniele chronische niet-infectieuze uveitis, anterior 

(Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 796 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatory bowel disease bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 816 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Enthesitis gerelateerde artritis (=juveniele 

spondylitis ankylopoetica) voor kinderen < 6 jaar 

(geen leeftijdsondergrens) 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1059 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Psoriasis bij kinderen < 4 jaar (geen 

leeftijdsondergrens). 

Verkorte indicatie: Psoriasis (Kind 0-4 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1060 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Juveniele artritis psoriatica. 

Verkorte indicatie: PsA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1061 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Uveïtis: geen leeftijdsondergrens. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1062 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Polyarticulaire juveniele idiopathische 

artritis; < 2 jaar (geen leeftijdsondergrens). 

Verkorte indicatie: JIA-poly (Kind 0-2 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1063 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Overige autoinflammatoire aandoeningen 

die niet reageren op de conventionele therapie, 

waaronder juveniele sarcoïdose, Blau syndroom en 

Chronische Recidiverende Multifocale Osteomyelitis 

(CRMO)/Synovitis, Acne, Pustulose, Hyperostose en 

Ostitis (SAPHO): geen leeftijdsondergrens. 

Verkorte indicatie: Auto-inflammatoire ziekte (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HYCAMTIN CAPSULE 0,25MG 

 

Zindex nummer: 15353435 

ATC Code: L01XX17 

Werkzame stof: TOPOTECAN 

Registratienummer: EU/1/96/027/006 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 511 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van patiënten 

met een gemetastaseerd ovariumcarcinoom in geval 

eerstelijnstherapie of daaropvolgende behandelingen 

niet aanslaan. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 512 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van patiënten 

met recidiverend kleincellige longkanker (SCLC) voor 

wie opnieuw behandelen met een eerstelijnstherapie 

niet geschikt wordt geacht. 
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Verkorte indicatie: SCLC, Recidief, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 513 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

patiënten met cervixcarcinoom recidiverend na 

radiotherapie en voor patiënten met stadium IVB van 

de ziekte. Voor patiënten die eerder behandeld zijn 

met cisplatine is een ononderbroken 

behandelingsvrije periode vereist om de behandeling 

met de combinatie te rechtvaardigen. 

Verkorte indicatie: CervixC stadium IVB, recidief, combi met cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 964 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend kleincellige longkanker 

(SCLC) voor wie opnieuw behandelen met een 

eerstelijnstherapie niet geschikt wordt geacht. 

Verkorte indicatie: Recidief SCLC, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 706 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd ovariumcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (volw.) 

 

 

Indicatienummer: 832 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of progressieve solide 

tumoren, waaronder Ewings sarcoom, 

neuroblastoom, osteoblastoom, rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of progressief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 979 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1022 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: neuroblastomen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 
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Indicatienummer: 1166 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gliomen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1424 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en paclitaxel bij 

patiënten die geen platinumbevattende behandeling 

kunnen ontvangen voor de behandeling van 

volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, 

of gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1497 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met cervixcarcinoom recidiverend na 

radiotherapie en voor patiënten met stadium IVB van 

de ziekte. Voor patiënten die eerder behandeld zijn 

met carboplatine is een ononderbroken 

behandelingsvrije periode vereist om de behandeling 

met de combinatie te rechtvaardigen. 

Verkorte indicatie: CervixC, recidief, stadium IVB, combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HYCAMTIN CAPSULE 1MG 

 

Zindex nummer: 15353443 

ATC Code: L01XX17 

Werkzame stof: TOPOTECAN 

Registratienummer: EU/1/96/027/007 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 
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Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 511 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van patiënten 

met een gemetastaseerd ovariumcarcinoom in geval 

eerstelijnstherapie of daaropvolgende behandelingen 

niet aanslaan. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 512 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van patiënten 

met recidiverend kleincellige longkanker (SCLC) voor 

wie opnieuw behandelen met een eerstelijnstherapie 

niet geschikt wordt geacht. 

Verkorte indicatie: SCLC, Recidief, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 513 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

patiënten met cervixcarcinoom recidiverend na 

radiotherapie en voor patiënten met stadium IVB van 

de ziekte. Voor patiënten die eerder behandeld zijn 

met cisplatine is een ononderbroken 

behandelingsvrije periode vereist om de behandeling 

met de combinatie te rechtvaardigen. 

Verkorte indicatie: CervixC stadium IVB, recidief, combi met cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 964 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend kleincellige longkanker 

(SCLC) voor wie opnieuw behandelen met een 

eerstelijnstherapie niet geschikt wordt geacht. 

Verkorte indicatie: Recidief SCLC, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 706 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd ovariumcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (volw.) 

 

 

Indicatienummer: 832 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of progressieve solide 

tumoren, waaronder Ewings sarcoom, 

neuroblastoom, osteoblastoom, rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of progressief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 979 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1022 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: neuroblastomen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1166 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gliomen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1424 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en paclitaxel bij 

patiënten die geen platinumbevattende behandeling 

kunnen ontvangen voor de behandeling van 

volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, 

of gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1497 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met cervixcarcinoom recidiverend na 

radiotherapie en voor patiënten met stadium IVB van 

de ziekte. Voor patiënten die eerder behandeld zijn 

met carboplatine is een ononderbroken 

behandelingsvrije periode vereist om de behandeling 

met de combinatie te rechtvaardigen. 

Verkorte indicatie: CervixC, recidief, stadium IVB, combi met 
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carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HYCAMTIN CAPSULE 1MG 

 

Zindex nummer: 15584348 

ATC Code: L01XX17 

Werkzame stof: TOPOTECAN 

Registratienummer: EU/1/96/027/007 

Fabrikant: MEDCOR PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 511 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van patiënten 

met een gemetastaseerd ovariumcarcinoom in geval 

eerstelijnstherapie of daaropvolgende behandelingen 

niet aanslaan. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 512 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van patiënten 

met recidiverend kleincellige longkanker (SCLC) voor 

wie opnieuw behandelen met een eerstelijnstherapie 

niet geschikt wordt geacht. 

Verkorte indicatie: SCLC, Recidief, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 513 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

patiënten met cervixcarcinoom recidiverend na 

radiotherapie en voor patiënten met stadium IVB van 

de ziekte. Voor patiënten die eerder behandeld zijn 

met cisplatine is een ononderbroken 

behandelingsvrije periode vereist om de behandeling 

met de combinatie te rechtvaardigen. 

Verkorte indicatie: CervixC stadium IVB, recidief, combi met cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 964 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend kleincellige longkanker 

(SCLC) voor wie opnieuw behandelen met een 

eerstelijnstherapie niet geschikt wordt geacht. 

Verkorte indicatie: Recidief SCLC, mono (Volw.) 
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Indicatienummer: 706 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd ovariumcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (volw.) 

 

 

Indicatienummer: 832 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of progressieve solide 

tumoren, waaronder Ewings sarcoom, 

neuroblastoom, osteoblastoom, rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of progressief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 979 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1022 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: neuroblastomen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1166 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gliomen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1424 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en paclitaxel bij 

patiënten die geen platinumbevattende behandeling 
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kunnen ontvangen voor de behandeling van 

volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, 

of gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1497 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met cervixcarcinoom recidiverend na 

radiotherapie en voor patiënten met stadium IVB van 

de ziekte. Voor patiënten die eerder behandeld zijn 

met carboplatine is een ononderbroken 

behandelingsvrije periode vereist om de behandeling 

met de combinatie te rechtvaardigen. 

Verkorte indicatie: CervixC, recidief, stadium IVB, combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HYCAMTIN CAPSULE 1MG 

 

Zindex nummer: 15607585 

ATC Code: L01XX17 

Werkzame stof: TOPOTECAN 

Registratienummer: EU/1/96/027/007 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 511 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van patiënten 

met een gemetastaseerd ovariumcarcinoom in geval 

eerstelijnstherapie of daaropvolgende behandelingen 

niet aanslaan. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 512 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van patiënten 

met recidiverend kleincellige longkanker (SCLC) voor 

wie opnieuw behandelen met een eerstelijnstherapie 

niet geschikt wordt geacht. 

Verkorte indicatie: SCLC, Recidief, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 513 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

patiënten met cervixcarcinoom recidiverend na 
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radiotherapie en voor patiënten met stadium IVB van 

de ziekte. Voor patiënten die eerder behandeld zijn 

met cisplatine is een ononderbroken 

behandelingsvrije periode vereist om de behandeling 

met de combinatie te rechtvaardigen. 

Verkorte indicatie: CervixC stadium IVB, recidief, combi met cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 964 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend kleincellige longkanker 

(SCLC) voor wie opnieuw behandelen met een 

eerstelijnstherapie niet geschikt wordt geacht. 

Verkorte indicatie: Recidief SCLC, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 706 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd ovariumcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (volw.) 

 

 

Indicatienummer: 832 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of progressieve solide 

tumoren, waaronder Ewings sarcoom, 

neuroblastoom, osteoblastoom, rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of progressief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 979 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1022 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: neuroblastomen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1166 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gliomen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1424 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en paclitaxel bij 

patiënten die geen platinumbevattende behandeling 

kunnen ontvangen voor de behandeling van 

volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, 

of gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1497 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met cervixcarcinoom recidiverend na 

radiotherapie en voor patiënten met stadium IVB van 

de ziekte. Voor patiënten die eerder behandeld zijn 

met carboplatine is een ononderbroken 

behandelingsvrije periode vereist om de behandeling 

met de combinatie te rechtvaardigen. 

Verkorte indicatie: CervixC, recidief, stadium IVB, combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HYCAMTIN CAPSULE 1MG 

 

Zindex nummer: 15608565 

ATC Code: L01XX17 

Werkzame stof: TOPOTECAN 

Registratienummer: EU/1/96/027/007 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 511 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van patiënten 

met een gemetastaseerd ovariumcarcinoom in geval 

eerstelijnstherapie of daaropvolgende behandelingen 
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niet aanslaan. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 512 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van patiënten 

met recidiverend kleincellige longkanker (SCLC) voor 

wie opnieuw behandelen met een eerstelijnstherapie 

niet geschikt wordt geacht. 

Verkorte indicatie: SCLC, Recidief, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 513 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

patiënten met cervixcarcinoom recidiverend na 

radiotherapie en voor patiënten met stadium IVB van 

de ziekte. Voor patiënten die eerder behandeld zijn 

met cisplatine is een ononderbroken 

behandelingsvrije periode vereist om de behandeling 

met de combinatie te rechtvaardigen. 

Verkorte indicatie: CervixC stadium IVB, recidief, combi met cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 964 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend kleincellige longkanker 

(SCLC) voor wie opnieuw behandelen met een 

eerstelijnstherapie niet geschikt wordt geacht. 

Verkorte indicatie: Recidief SCLC, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 706 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd ovariumcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (volw.) 

 

 

Indicatienummer: 832 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of progressieve solide 

tumoren, waaronder Ewings sarcoom, 

neuroblastoom, osteoblastoom, rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of progressief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 979 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1022 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Bij kinderen: neuroblastomen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1166 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gliomen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1424 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en paclitaxel bij 

patiënten die geen platinumbevattende behandeling 

kunnen ontvangen voor de behandeling van 

volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, 

of gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1497 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met cervixcarcinoom recidiverend na 

radiotherapie en voor patiënten met stadium IVB van 

de ziekte. Voor patiënten die eerder behandeld zijn 

met carboplatine is een ononderbroken 

behandelingsvrije periode vereist om de behandeling 

met de combinatie te rechtvaardigen. 

Verkorte indicatie: CervixC, recidief, stadium IVB, combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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HYCAMTIN CAPSULE 1MG 

 

Zindex nummer: 16063848 

ATC Code: L01XX17 

Werkzame stof: TOPOTECAN 

Registratienummer: EU/1/96/027/007 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 511 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van patiënten 

met een gemetastaseerd ovariumcarcinoom in geval 

eerstelijnstherapie of daaropvolgende behandelingen 

niet aanslaan. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 512 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van patiënten 

met recidiverend kleincellige longkanker (SCLC) voor 

wie opnieuw behandelen met een eerstelijnstherapie 

niet geschikt wordt geacht. 

Verkorte indicatie: SCLC, Recidief, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 513 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

patiënten met cervixcarcinoom recidiverend na 

radiotherapie en voor patiënten met stadium IVB van 

de ziekte. Voor patiënten die eerder behandeld zijn 

met cisplatine is een ononderbroken 

behandelingsvrije periode vereist om de behandeling 

met de combinatie te rechtvaardigen. 

Verkorte indicatie: CervixC stadium IVB, recidief, combi met cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 964 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend kleincellige longkanker 

(SCLC) voor wie opnieuw behandelen met een 

eerstelijnstherapie niet geschikt wordt geacht. 

Verkorte indicatie: Recidief SCLC, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 706 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd ovariumcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (volw.) 
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Indicatienummer: 832 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of progressieve solide 

tumoren, waaronder Ewings sarcoom, 

neuroblastoom, osteoblastoom, rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of progressief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 979 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1022 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: neuroblastomen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1166 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gliomen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1424 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en paclitaxel bij 

patiënten die geen platinumbevattende behandeling 

kunnen ontvangen voor de behandeling van 

volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, 

of gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en paclitaxel (Volw.) 
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Indicatienummer: 1497 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met cervixcarcinoom recidiverend na 

radiotherapie en voor patiënten met stadium IVB van 

de ziekte. Voor patiënten die eerder behandeld zijn 

met carboplatine is een ononderbroken 

behandelingsvrije periode vereist om de behandeling 

met de combinatie te rechtvaardigen. 

Verkorte indicatie: CervixC, recidief, stadium IVB, combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HYCAMTIN CAPSULE 1MG 

 

Zindex nummer: 16212932 

ATC Code: L01XX17 

Werkzame stof: TOPOTECAN 

Registratienummer: EU/1/96/027/007 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 511 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van patiënten 

met een gemetastaseerd ovariumcarcinoom in geval 

eerstelijnstherapie of daaropvolgende behandelingen 

niet aanslaan. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 512 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van patiënten 

met recidiverend kleincellige longkanker (SCLC) voor 

wie opnieuw behandelen met een eerstelijnstherapie 

niet geschikt wordt geacht. 

Verkorte indicatie: SCLC, Recidief, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 513 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

patiënten met cervixcarcinoom recidiverend na 

radiotherapie en voor patiënten met stadium IVB van 

de ziekte. Voor patiënten die eerder behandeld zijn 

met cisplatine is een ononderbroken 

behandelingsvrije periode vereist om de behandeling 

met de combinatie te rechtvaardigen. 

Verkorte indicatie: CervixC stadium IVB, recidief, combi met cisplatine 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 964 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend kleincellige longkanker 

(SCLC) voor wie opnieuw behandelen met een 

eerstelijnstherapie niet geschikt wordt geacht. 

Verkorte indicatie: Recidief SCLC, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 706 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd ovariumcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (volw.) 

 

 

Indicatienummer: 832 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of progressieve solide 

tumoren, waaronder Ewings sarcoom, 

neuroblastoom, osteoblastoom, rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of progressief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 979 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1022 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: neuroblastomen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1166 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gliomen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 
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andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1424 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en paclitaxel bij 

patiënten die geen platinumbevattende behandeling 

kunnen ontvangen voor de behandeling van 

volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, 

of gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1497 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met cervixcarcinoom recidiverend na 

radiotherapie en voor patiënten met stadium IVB van 

de ziekte. Voor patiënten die eerder behandeld zijn 

met carboplatine is een ononderbroken 

behandelingsvrije periode vereist om de behandeling 

met de combinatie te rechtvaardigen. 

Verkorte indicatie: CervixC, recidief, stadium IVB, combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HYCAMTIN CAPSULE 1MG 

 

Zindex nummer: 16248597 

ATC Code: L01XX17 

Werkzame stof: TOPOTECAN 

Registratienummer: EU/1/96/027/007 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 511 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van patiënten 

met een gemetastaseerd ovariumcarcinoom in geval 

eerstelijnstherapie of daaropvolgende behandelingen 

niet aanslaan. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 512 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van patiënten 
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met recidiverend kleincellige longkanker (SCLC) voor 

wie opnieuw behandelen met een eerstelijnstherapie 

niet geschikt wordt geacht. 

Verkorte indicatie: SCLC, Recidief, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 513 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

patiënten met cervixcarcinoom recidiverend na 

radiotherapie en voor patiënten met stadium IVB van 

de ziekte. Voor patiënten die eerder behandeld zijn 

met cisplatine is een ononderbroken 

behandelingsvrije periode vereist om de behandeling 

met de combinatie te rechtvaardigen. 

Verkorte indicatie: CervixC stadium IVB, recidief, combi met cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 964 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend kleincellige longkanker 

(SCLC) voor wie opnieuw behandelen met een 

eerstelijnstherapie niet geschikt wordt geacht. 

Verkorte indicatie: Recidief SCLC, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 706 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd ovariumcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (volw.) 

 

 

Indicatienummer: 832 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of progressieve solide 

tumoren, waaronder Ewings sarcoom, 

neuroblastoom, osteoblastoom, rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of progressief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 979 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1022 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: neuroblastomen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 
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Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1166 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gliomen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1424 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en paclitaxel bij 

patiënten die geen platinumbevattende behandeling 

kunnen ontvangen voor de behandeling van 

volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, 

of gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1497 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met cervixcarcinoom recidiverend na 

radiotherapie en voor patiënten met stadium IVB van 

de ziekte. Voor patiënten die eerder behandeld zijn 

met carboplatine is een ononderbroken 

behandelingsvrije periode vereist om de behandeling 

met de combinatie te rechtvaardigen. 

Verkorte indicatie: CervixC, recidief, stadium IVB, combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HYCAMTIN CAPSULE 1MG 

 

Zindex nummer: 16275381 

ATC Code: L01XX17 
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Werkzame stof: TOPOTECAN 

Registratienummer: EU/1/96/027/007 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 511 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van patiënten 

met een gemetastaseerd ovariumcarcinoom in geval 

eerstelijnstherapie of daaropvolgende behandelingen 

niet aanslaan. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 512 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van patiënten 

met recidiverend kleincellige longkanker (SCLC) voor 

wie opnieuw behandelen met een eerstelijnstherapie 

niet geschikt wordt geacht. 

Verkorte indicatie: SCLC, Recidief, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 513 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

patiënten met cervixcarcinoom recidiverend na 

radiotherapie en voor patiënten met stadium IVB van 

de ziekte. Voor patiënten die eerder behandeld zijn 

met cisplatine is een ononderbroken 

behandelingsvrije periode vereist om de behandeling 

met de combinatie te rechtvaardigen. 

Verkorte indicatie: CervixC stadium IVB, recidief, combi met cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 964 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend kleincellige longkanker 

(SCLC) voor wie opnieuw behandelen met een 

eerstelijnstherapie niet geschikt wordt geacht. 

Verkorte indicatie: Recidief SCLC, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 706 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd ovariumcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (volw.) 

 

 

Indicatienummer: 832 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of progressieve solide 

tumoren, waaronder Ewings sarcoom, 

neuroblastoom, osteoblastoom, rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of progressief (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 979 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1022 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: neuroblastomen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1166 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gliomen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1424 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en paclitaxel bij 

patiënten die geen platinumbevattende behandeling 

kunnen ontvangen voor de behandeling van 

volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, 

of gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1497 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met cervixcarcinoom recidiverend na 

radiotherapie en voor patiënten met stadium IVB van 

de ziekte. Voor patiënten die eerder behandeld zijn 

met carboplatine is een ononderbroken 
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behandelingsvrije periode vereist om de behandeling 

met de combinatie te rechtvaardigen. 

Verkorte indicatie: CervixC, recidief, stadium IVB, combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HYCAMTIN INFUSIEPOEDER FLACON 4MG 

 

Zindex nummer: 14086727 

ATC Code: L01XX17 

Werkzame stof: TOPOTECAN 

Registratienummer: EU/1/96/027/003 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 964 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend kleincellige longkanker 

(SCLC) voor wie opnieuw behandelen met een 

eerstelijnstherapie niet geschikt wordt geacht. 

Verkorte indicatie: Recidief SCLC, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 511 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van patiënten 

met een gemetastaseerd ovariumcarcinoom in geval 

eerstelijnstherapie of daaropvolgende behandelingen 

niet aanslaan. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 512 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van patiënten 

met recidiverend kleincellige longkanker (SCLC) voor 

wie opnieuw behandelen met een eerstelijnstherapie 

niet geschikt wordt geacht. 

Verkorte indicatie: SCLC, Recidief, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 513 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

patiënten met cervixcarcinoom recidiverend na 

radiotherapie en voor patiënten met stadium IVB van 

de ziekte. Voor patiënten die eerder behandeld zijn 

met cisplatine is een ononderbroken 

behandelingsvrije periode vereist om de behandeling 

met de combinatie te rechtvaardigen. 
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Verkorte indicatie: CervixC stadium IVB, recidief, combi met cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 706 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd ovariumcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (volw.) 

 

 

Indicatienummer: 832 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of progressieve solide 

tumoren, waaronder Ewings sarcoom, 

neuroblastoom, osteoblastoom, rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of progressief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 979 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1022 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: neuroblastomen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1166 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gliomen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1424 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en paclitaxel bij 

patiënten die geen platinumbevattende behandeling 

kunnen ontvangen voor de behandeling van 

volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, 

of gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1497 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met cervixcarcinoom recidiverend na 

radiotherapie en voor patiënten met stadium IVB van 

de ziekte. Voor patiënten die eerder behandeld zijn 

met carboplatine is een ononderbroken 

behandelingsvrije periode vereist om de behandeling 

met de combinatie te rechtvaardigen. 

Verkorte indicatie: CervixC, recidief, stadium IVB, combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HYCAMTIN INFUSIEPOEDER FLACON 4MG 

 

Zindex nummer: 16275373 

ATC Code: L01XX17 

Werkzame stof: TOPOTECAN 

Registratienummer: EU/1/96/027/003 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 964 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend kleincellige longkanker 

(SCLC) voor wie opnieuw behandelen met een 

eerstelijnstherapie niet geschikt wordt geacht. 

Verkorte indicatie: Recidief SCLC, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 511 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van patiënten 

met een gemetastaseerd ovariumcarcinoom in geval 

eerstelijnstherapie of daaropvolgende behandelingen 

niet aanslaan. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 512 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van patiënten 

met recidiverend kleincellige longkanker (SCLC) voor 

wie opnieuw behandelen met een eerstelijnstherapie 

niet geschikt wordt geacht. 

Verkorte indicatie: SCLC, Recidief, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 513 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

patiënten met cervixcarcinoom recidiverend na 

radiotherapie en voor patiënten met stadium IVB van 

de ziekte. Voor patiënten die eerder behandeld zijn 

met cisplatine is een ononderbroken 

behandelingsvrije periode vereist om de behandeling 

met de combinatie te rechtvaardigen. 

Verkorte indicatie: CervixC stadium IVB, recidief, combi met cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 706 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd ovariumcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (volw.) 

 

 

Indicatienummer: 832 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of progressieve solide 

tumoren, waaronder Ewings sarcoom, 

neuroblastoom, osteoblastoom, rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of progressief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 979 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1022 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: neuroblastomen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1166 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gliomen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 
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Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1424 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en paclitaxel bij 

patiënten die geen platinumbevattende behandeling 

kunnen ontvangen voor de behandeling van 

volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, 

of gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1497 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met cervixcarcinoom recidiverend na 

radiotherapie en voor patiënten met stadium IVB van 

de ziekte. Voor patiënten die eerder behandeld zijn 

met carboplatine is een ononderbroken 

behandelingsvrije periode vereist om de behandeling 

met de combinatie te rechtvaardigen. 

Verkorte indicatie: CervixC, recidief, stadium IVB, combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HYDREA CAPSULE 500MG 

 

Zindex nummer: 15576299 

ATC Code: L01XX05 

Werkzame stof: HYDROXYCARBAMIDE 

Registratienummer: 35100//25876 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 279 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: Preventie van recidiverende, pijnlijke vaso-occlusieve 

crises waaronder het 'acute chest syndrome' bij 

volwassenen, adolescenten en kinderen ouder dan 2 

jaar met symptomatische sikkelcelziekte. 

Verkorte indicatie: Sikkelcelziekte, symptomatisch, preventie vaso-

occlusieve crises (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 277 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met chronische 

myeloïde leukemie (CML) in de chronische of 

versnelde fase. 

Verkorte indicatie: CML, chronische of acceleratie fase (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 278 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van patiënten met essentiële 

trombocytemie en polycythaemia vera gepaard met 

een hoog risico van trombo-embolische complicaties. 

Verkorte indicatie: ET of PV, hoog tromboserisico (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 806 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute Lymfatische Leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 807 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute myeloide leukemie (AML). 

Verkorte indicatie: AML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 997 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling bij volwassenen met acute niet-

lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1104 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Sikkelcelanemie bij kinderen <2 jaar. 

Verkorte indicatie: Sikkelcelanemie (Kind 0-2 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1105 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Thallasemie. 
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Verkorte indicatie: Thalassemie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1295 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling bij volwassenen met acute lymfatische 

leukemie. 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1364 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassen patiënten met sikkelcelziekte met 

frequente pijnaanvallen, acuut chest syndroom of 

ernstige anemie. 

Verkorte indicatie: Sikkelcelanemie, frequente pijnaanval, acuut chest 

syndroom of ernstige anemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1365 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hydroxycarbamide bij MPN. 

Verkorte indicatie: MPN (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HYDREA CAPSULE 500MG 

 

Zindex nummer: 15649946 

ATC Code: L01XX05 

Werkzame stof: HYDROXYCARBAMIDE 

Registratienummer: 35100//25876 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 279 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Preventie van recidiverende, pijnlijke vaso-occlusieve 

crises waaronder het 'acute chest syndrome' bij 

volwassenen, adolescenten en kinderen ouder dan 2 

jaar met symptomatische sikkelcelziekte. 

Verkorte indicatie: Sikkelcelziekte, symptomatisch, preventie vaso-

occlusieve crises (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 277 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met chronische 

myeloïde leukemie (CML) in de chronische of 

versnelde fase. 

Verkorte indicatie: CML, chronische of acceleratie fase (Volw.) 
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Indicatienummer: 278 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van patiënten met essentiële 

trombocytemie en polycythaemia vera gepaard met 

een hoog risico van trombo-embolische complicaties. 

Verkorte indicatie: ET of PV, hoog tromboserisico (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 806 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute Lymfatische Leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 807 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute myeloide leukemie (AML). 

Verkorte indicatie: AML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 997 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling bij volwassenen met acute niet-

lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1104 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Sikkelcelanemie bij kinderen <2 jaar. 

Verkorte indicatie: Sikkelcelanemie (Kind 0-2 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1105 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Thallasemie. 

Verkorte indicatie: Thalassemie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1295 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling bij volwassenen met acute lymfatische 

leukemie. 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1364 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassen patiënten met sikkelcelziekte met 

frequente pijnaanvallen, acuut chest syndroom of 

ernstige anemie. 
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Verkorte indicatie: Sikkelcelanemie, frequente pijnaanval, acuut chest 

syndroom of ernstige anemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1365 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hydroxycarbamide bij MPN. 

Verkorte indicatie: MPN (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HYDREA CAPSULE 500MG 

 

Zindex nummer: 16198999 

ATC Code: L01XX05 

Werkzame stof: HYDROXYCARBAMIDE 

Registratienummer: 118003//25876 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 279 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Preventie van recidiverende, pijnlijke vaso-occlusieve 

crises waaronder het 'acute chest syndrome' bij 

volwassenen, adolescenten en kinderen ouder dan 2 

jaar met symptomatische sikkelcelziekte. 

Verkorte indicatie: Sikkelcelziekte, symptomatisch, preventie vaso-

occlusieve crises (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 277 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met chronische 

myeloïde leukemie (CML) in de chronische of 

versnelde fase. 

Verkorte indicatie: CML, chronische of acceleratie fase (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 278 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van patiënten met essentiële 

trombocytemie en polycythaemia vera gepaard met 

een hoog risico van trombo-embolische complicaties. 

Verkorte indicatie: ET of PV, hoog tromboserisico (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 806 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute Lymfatische Leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 807 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute myeloide leukemie (AML). 

Verkorte indicatie: AML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 997 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling bij volwassenen met acute niet-

lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1104 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Sikkelcelanemie bij kinderen <2 jaar. 

Verkorte indicatie: Sikkelcelanemie (Kind 0-2 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1105 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Thallasemie. 

Verkorte indicatie: Thalassemie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1295 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling bij volwassenen met acute lymfatische 

leukemie. 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1364 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassen patiënten met sikkelcelziekte met 

frequente pijnaanvallen, acuut chest syndroom of 

ernstige anemie. 

Verkorte indicatie: Sikkelcelanemie, frequente pijnaanval, acuut chest 

syndroom of ernstige anemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1365 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hydroxycarbamide bij MPN. 

Verkorte indicatie: MPN (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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HYDREA CAPSULE 500MG 

 

Zindex nummer: 16520289 

ATC Code: L01XX05 

Werkzame stof: HYDROXYCARBAMIDE 

Registratienummer: 119922//25876 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 279 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Preventie van recidiverende, pijnlijke vaso-occlusieve 

crises waaronder het 'acute chest syndrome' bij 

volwassenen, adolescenten en kinderen ouder dan 2 

jaar met symptomatische sikkelcelziekte. 

Verkorte indicatie: Sikkelcelziekte, symptomatisch, preventie vaso-

occlusieve crises (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 277 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met chronische 

myeloïde leukemie (CML) in de chronische of 

versnelde fase. 

Verkorte indicatie: CML, chronische of acceleratie fase (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 278 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van patiënten met essentiële 

trombocytemie en polycythaemia vera gepaard met 

een hoog risico van trombo-embolische complicaties. 

Verkorte indicatie: ET of PV, hoog tromboserisico (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 806 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute Lymfatische Leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 807 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute myeloide leukemie (AML). 

Verkorte indicatie: AML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 997 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling bij volwassenen met acute niet-
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lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1104 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Sikkelcelanemie bij kinderen <2 jaar. 

Verkorte indicatie: Sikkelcelanemie (Kind 0-2 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1105 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Thallasemie. 

Verkorte indicatie: Thalassemie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1295 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling bij volwassenen met acute lymfatische 

leukemie. 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1364 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassen patiënten met sikkelcelziekte met 

frequente pijnaanvallen, acuut chest syndroom of 

ernstige anemie. 

Verkorte indicatie: Sikkelcelanemie, frequente pijnaanval, acuut chest 

syndroom of ernstige anemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1365 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hydroxycarbamide bij MPN. 

Verkorte indicatie: MPN (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HYDROXYUREA MEDAC CAPSULE 500MG 

 

Zindex nummer: 15488373 

ATC Code: L01XX05 

Werkzame stof: HYDROXYCARBAMIDE 

Registratienummer: 25876 

Fabrikant: LAMEPRO BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 279 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Preventie van recidiverende, pijnlijke vaso-occlusieve 

crises waaronder het 'acute chest syndrome' bij 
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volwassenen, adolescenten en kinderen ouder dan 2 

jaar met symptomatische sikkelcelziekte. 

Verkorte indicatie: Sikkelcelziekte, symptomatisch, preventie vaso-

occlusieve crises (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 277 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met chronische 

myeloïde leukemie (CML) in de chronische of 

versnelde fase. 

Verkorte indicatie: CML, chronische of acceleratie fase (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 278 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van patiënten met essentiële 

trombocytemie en polycythaemia vera gepaard met 

een hoog risico van trombo-embolische complicaties. 

Verkorte indicatie: ET of PV, hoog tromboserisico (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 806 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute Lymfatische Leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 807 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute myeloide leukemie (AML). 

Verkorte indicatie: AML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 997 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling bij volwassenen met acute niet-

lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1104 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Sikkelcelanemie bij kinderen <2 jaar. 

Verkorte indicatie: Sikkelcelanemie (Kind 0-2 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1105 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Thallasemie. 

Verkorte indicatie: Thalassemie (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1295 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling bij volwassenen met acute lymfatische 

leukemie. 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1364 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassen patiënten met sikkelcelziekte met 

frequente pijnaanvallen, acuut chest syndroom of 

ernstige anemie. 

Verkorte indicatie: Sikkelcelanemie, frequente pijnaanval, acuut chest 

syndroom of ernstige anemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1365 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hydroxycarbamide bij MPN. 

Verkorte indicatie: MPN (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HYDROXYUREA MEDAC CAPSULE 500MG 

 

Zindex nummer: 15908305 

ATC Code: L01XX05 

Werkzame stof: HYDROXYCARBAMIDE 

Registratienummer: 25876 

Fabrikant: UNIT DOSE PACK BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 279 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Preventie van recidiverende, pijnlijke vaso-occlusieve 

crises waaronder het 'acute chest syndrome' bij 

volwassenen, adolescenten en kinderen ouder dan 2 

jaar met symptomatische sikkelcelziekte. 

Verkorte indicatie: Sikkelcelziekte, symptomatisch, preventie vaso-

occlusieve crises (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 277 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met chronische 

myeloïde leukemie (CML) in de chronische of 

versnelde fase. 

Verkorte indicatie: CML, chronische of acceleratie fase (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 278 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van patiënten met essentiële 

trombocytemie en polycythaemia vera gepaard met 

een hoog risico van trombo-embolische complicaties. 

Verkorte indicatie: ET of PV, hoog tromboserisico (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 806 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute Lymfatische Leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 807 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute myeloide leukemie (AML). 

Verkorte indicatie: AML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 997 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling bij volwassenen met acute niet-

lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1104 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Sikkelcelanemie bij kinderen <2 jaar. 

Verkorte indicatie: Sikkelcelanemie (Kind 0-2 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1105 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Thallasemie. 

Verkorte indicatie: Thalassemie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1295 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling bij volwassenen met acute lymfatische 

leukemie. 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1364 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassen patiënten met sikkelcelziekte met 

frequente pijnaanvallen, acuut chest syndroom of 

ernstige anemie. 

Verkorte indicatie: Sikkelcelanemie, frequente pijnaanval, acuut chest 

syndroom of ernstige anemie (Volw.) 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1504 van 4271 

 

 

Indicatienummer: 1365 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hydroxycarbamide bij MPN. 

Verkorte indicatie: MPN (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HYDROXYUREA MEDAC CAPSULE 500MG 

 

Zindex nummer: 15914100 

ATC Code: L01XX05 

Werkzame stof: HYDROXYCARBAMIDE 

Registratienummer: 25876 

Fabrikant: UNIT DOSE PACK BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 279 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Preventie van recidiverende, pijnlijke vaso-occlusieve 

crises waaronder het 'acute chest syndrome' bij 

volwassenen, adolescenten en kinderen ouder dan 2 

jaar met symptomatische sikkelcelziekte. 

Verkorte indicatie: Sikkelcelziekte, symptomatisch, preventie vaso-

occlusieve crises (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 277 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met chronische 

myeloïde leukemie (CML) in de chronische of 

versnelde fase. 

Verkorte indicatie: CML, chronische of acceleratie fase (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 278 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van patiënten met essentiële 

trombocytemie en polycythaemia vera gepaard met 

een hoog risico van trombo-embolische complicaties. 

Verkorte indicatie: ET of PV, hoog tromboserisico (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 806 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute Lymfatische Leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 807 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Kinderen: Acute myeloide leukemie (AML). 

Verkorte indicatie: AML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 997 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling bij volwassenen met acute niet-

lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1104 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Sikkelcelanemie bij kinderen <2 jaar. 

Verkorte indicatie: Sikkelcelanemie (Kind 0-2 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1105 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Thallasemie. 

Verkorte indicatie: Thalassemie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1295 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling bij volwassenen met acute lymfatische 

leukemie. 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1364 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassen patiënten met sikkelcelziekte met 

frequente pijnaanvallen, acuut chest syndroom of 

ernstige anemie. 

Verkorte indicatie: Sikkelcelanemie, frequente pijnaanval, acuut chest 

syndroom of ernstige anemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1365 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hydroxycarbamide bij MPN. 

Verkorte indicatie: MPN (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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HYRIMOZ 40MG INJVLST 50MG/ML WWSP 0,8ML 

 

Zindex nummer: 16651812 

ATC Code: L04AB04 

Werkzame stof: ADALIMUMAB 

Registratienummer: EU/1/18/1286/002 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1356 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij 

adolescenten vanaf 12 jaar met een ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa, na TNFa (Kind 12-18 jaar) 

(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 2641 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

patiënten met ontoereikende respons op een 

conventionele systemische HS-behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 8 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Combinatie met methotrexaat voor:- de behandeling 

van volwassen patiënten met matige tot ernstige, 

actieve reumatoïde artritis wanneer de respons op 

antireumatische geneesmiddelen, waaronder 

methotrexaat, ontoereikend is gebleken.- de 

behandeling van volwassen patiënten met ernstige, 

actieve en progressieve reumatoïde artritis die niet 

eerder behandeld zijn met methotrexaat. Kan 

gegeven worden als monotherapie in geval van 

intolerantie voor methotrexaat of wanneer 

voortgezette behandeling met methotrexaat 

ongewenst is. 

Verkorte indicatie: RA, voor of na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 9 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve enthesitis-gerelateerde 

artritis bij patiënten vanaf 6 jaar die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele therapie of die conventionele therapie 

niet verdragen. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 11 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van matig tot ernstig actieve 

colitis ulcerosa bij volwassen patiënten die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele therapie, waaronder corticosteroïden 

en 6-mercaptopurine (6-MP) of azathioprine (AZA), 

of die dergelijke behandelingen niet verdragen of bij 

wie hiertegen een contra-indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 12 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige chronische 

plaque psoriasis bij volwassen patiënten die in 

aanmerking komen voor systemische therapie. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 13 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve polyarticulaire juveniele idiopathische 

artritis, bij patiënten vanaf de leeftijd van 2 jaar die 

een ontoereikende respons hebben gehad op één of 

meerdere antireumatische middelen. Kan als 

monotherapie worden gebruikt in geval van 

intolerantie voor methotrexaat of wanneer 

voortgezette behandeling met methotrexaat 

ongewenst is. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 14 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte 

van Crohn, bij volwassen patiënten die niet 

gereageerd hebben op een volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum, of die dergelijke 

behandelingen niet verdragen of bij wie hiertegen 

een contra-indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 15 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte 

van Crohn bij kinderen (vanaf 6 jaar) die een 
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ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele behandeling waaronder primaire 

voedingstherapie en een corticosteroïde en/of een 

immunomodulator, of die dergelijke behandelingen 

niet verdragen of bij wie hiertegen een contra-

indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-18 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 16 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met ernstige axiale 

spondylartritis zonder röntgenologisch bewijs van 

spondylitis ankylopoetica (AS), maar met objectieve 

tekenen van ontsteking door verhoogde CRP en/of 

MRI, die een inadequate respons hebben gehad op, 

of die intolerant zijn voor, non-steroïde anti-

inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s). 

Verkorte indicatie: SpA-nr (CRP of MRI afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 17 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve en progressieve 

artritis psoriatica bij volwassen patiënten wanneer de 

respons op eerdere therapie met antireumatische 

geneesmiddelen ontoereikend is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 18 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 19 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van ernstige chronische plaque 

psoriasis bij kinderen en adolescenten vanaf 4 jaar 

die een ontoereikende respons hebben gehad op, of 

niet geschikt zijn voor, topicale therapie en 

lichttherapieën. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch  (Volw. en Kind 4-18 

jaar) (therapieresistent of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 969 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet-infectieuze uveïtis 

intermediair, uveïtis posterior en panuveïtis bij 

volwassen patiënten die een ontoereikende respons 
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hebben gehad op corticosteroïden, bij patiënten die 

minder corticosteroïden moeten gebruiken of voor 

wie een corticosteroïde behandeling niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: Niet-infectieuze uveïtis, intermediair, posterior of 

panuveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1518 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van juveniele chronische niet-

infectieuze uveitis anterior bij patiënten vanaf twee 

jaar die een ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele behandeling of deze niet verdragen, of 

voor wie conventionele behandeling niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: Juveniele chronische niet-infectieuze uveitis, anterior 

(Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 796 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatory bowel disease bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 816 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Enthesitis gerelateerde artritis (=juveniele 

spondylitis ankylopoetica) voor kinderen < 6 jaar 

(geen leeftijdsondergrens) 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1059 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Psoriasis bij kinderen < 4 jaar (geen 

leeftijdsondergrens). 

Verkorte indicatie: Psoriasis (Kind 0-4 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1060 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Juveniele artritis psoriatica. 

Verkorte indicatie: PsA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1061 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Uveïtis: geen leeftijdsondergrens. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1062 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Polyarticulaire juveniele idiopathische 
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artritis; < 2 jaar (geen leeftijdsondergrens). 

Verkorte indicatie: JIA-poly (Kind 0-2 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1063 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Overige autoinflammatoire aandoeningen 

die niet reageren op de conventionele therapie, 

waaronder juveniele sarcoïdose, Blau syndroom en 

Chronische Recidiverende Multifocale Osteomyelitis 

(CRMO)/Synovitis, Acne, Pustulose, Hyperostose en 

Ostitis (SAPHO): geen leeftijdsondergrens. 

Verkorte indicatie: Auto-inflammatoire ziekte (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

HYRIMOZ 40MG SENSOREADY INJVLST 50MG/ML PEN 0,8ML 

 

Zindex nummer: 16651804 

ATC Code: L04AB04 

Werkzame stof: ADALIMUMAB 

Registratienummer: EU/1/18/1286/005 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1356 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij 

adolescenten vanaf 12 jaar met een ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa, na TNFa (Kind 12-18 jaar) 

(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 2641 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

patiënten met ontoereikende respons op een 

conventionele systemische HS-behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw.) 
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Indicatienummer: 8 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Combinatie met methotrexaat voor:- de behandeling 

van volwassen patiënten met matige tot ernstige, 

actieve reumatoïde artritis wanneer de respons op 

antireumatische geneesmiddelen, waaronder 

methotrexaat, ontoereikend is gebleken.- de 

behandeling van volwassen patiënten met ernstige, 

actieve en progressieve reumatoïde artritis die niet 

eerder behandeld zijn met methotrexaat. Kan 

gegeven worden als monotherapie in geval van 

intolerantie voor methotrexaat of wanneer 

voortgezette behandeling met methotrexaat 

ongewenst is. 

Verkorte indicatie: RA, voor of na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 9 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve enthesitis-gerelateerde 

artritis bij patiënten vanaf 6 jaar die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele therapie of die conventionele therapie 

niet verdragen. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 11 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van matig tot ernstig actieve 

colitis ulcerosa bij volwassen patiënten die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele therapie, waaronder corticosteroïden 

en 6-mercaptopurine (6-MP) of azathioprine (AZA), 

of die dergelijke behandelingen niet verdragen of bij 

wie hiertegen een contra-indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 12 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige chronische 

plaque psoriasis bij volwassen patiënten die in 

aanmerking komen voor systemische therapie. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 13 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve polyarticulaire juveniele idiopathische 

artritis, bij patiënten vanaf de leeftijd van 2 jaar die 

een ontoereikende respons hebben gehad op één of 

meerdere antireumatische middelen. Kan als 

monotherapie worden gebruikt in geval van 

intolerantie voor methotrexaat of wanneer 

voortgezette behandeling met methotrexaat 

ongewenst is. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 14 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte 

van Crohn, bij volwassen patiënten die niet 

gereageerd hebben op een volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum, of die dergelijke 

behandelingen niet verdragen of bij wie hiertegen 

een contra-indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 15 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte 

van Crohn bij kinderen (vanaf 6 jaar) die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele behandeling waaronder primaire 

voedingstherapie en een corticosteroïde en/of een 

immunomodulator, of die dergelijke behandelingen 

niet verdragen of bij wie hiertegen een contra-

indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-18 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 16 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met ernstige axiale 

spondylartritis zonder röntgenologisch bewijs van 

spondylitis ankylopoetica (AS), maar met objectieve 

tekenen van ontsteking door verhoogde CRP en/of 

MRI, die een inadequate respons hebben gehad op, 

of die intolerant zijn voor, non-steroïde anti-

inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s). 

Verkorte indicatie: SpA-nr (CRP of MRI afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 17 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve en progressieve 

artritis psoriatica bij volwassen patiënten wanneer de 

respons op eerdere therapie met antireumatische 

geneesmiddelen ontoereikend is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 
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Indicatienummer: 18 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 19 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van ernstige chronische plaque 

psoriasis bij kinderen en adolescenten vanaf 4 jaar 

die een ontoereikende respons hebben gehad op, of 

niet geschikt zijn voor, topicale therapie en 

lichttherapieën. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch  (Volw. en Kind 4-18 

jaar) (therapieresistent of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 969 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet-infectieuze uveïtis 

intermediair, uveïtis posterior en panuveïtis bij 

volwassen patiënten die een ontoereikende respons 

hebben gehad op corticosteroïden, bij patiënten die 

minder corticosteroïden moeten gebruiken of voor 

wie een corticosteroïde behandeling niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: Niet-infectieuze uveïtis, intermediair, posterior of 

panuveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1518 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van juveniele chronische niet-

infectieuze uveitis anterior bij patiënten vanaf twee 

jaar die een ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele behandeling of deze niet verdragen, of 

voor wie conventionele behandeling niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: Juveniele chronische niet-infectieuze uveitis, anterior 

(Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1515 van 4271 

 

Indicatienummer: 796 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatory bowel disease bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 816 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Enthesitis gerelateerde artritis (=juveniele 

spondylitis ankylopoetica) voor kinderen < 6 jaar 

(geen leeftijdsondergrens) 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 
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Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1059 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Psoriasis bij kinderen < 4 jaar (geen 

leeftijdsondergrens). 

Verkorte indicatie: Psoriasis (Kind 0-4 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1060 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Juveniele artritis psoriatica. 

Verkorte indicatie: PsA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1061 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Uveïtis: geen leeftijdsondergrens. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1062 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Polyarticulaire juveniele idiopathische 

artritis; < 2 jaar (geen leeftijdsondergrens). 

Verkorte indicatie: JIA-poly (Kind 0-2 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1063 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Overige autoinflammatoire aandoeningen 

die niet reageren op de conventionele therapie, 

waaronder juveniele sarcoïdose, Blau syndroom en 

Chronische Recidiverende Multifocale Osteomyelitis 

(CRMO)/Synovitis, Acne, Pustulose, Hyperostose en 

Ostitis (SAPHO): geen leeftijdsondergrens. 

Verkorte indicatie: Auto-inflammatoire ziekte (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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IBLIAS INJPDR FLACON  250IE + SOLV 2,5ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16234669 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/15/1077/001 

Fabrikant: CSL BEHRING BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 
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Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IBLIAS INJPDR FLACON  500IE + SOLV 2,5ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16234677 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/15/1077/002 

Fabrikant: CSL BEHRING BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 
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Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IBLIAS INJPDR FLACON 1000IE + SOLV 2,5ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16234685 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/15/1077/003 

Fabrikant: CSL BEHRING BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 
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postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IBLIAS INJPDR FLACON 2000IE + SOLV 5ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16234693 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/15/1077/004 

Fabrikant: CSL BEHRING BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IBRANCE CAPSULE  75MG 

 

Zindex nummer: 16329597 

ATC Code: L01XE33 

Werkzame stof: PALBOCICLIB 

Registratienummer: EU/1/16/1147/001 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met een aromataseremmer, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met 

aromataseremmer, bij pre-/perimenopauze ook 

LHRH-agonist (Volw. Vrouw) 
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Indicatienummer: 1415 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met fulvestrant bij vrouwen die eerder 

hormoonbehandeling hebben gehad, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met fulvestrant na 

hormoontherapie bij pre-/perimenopauze ook LHRH-

agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IBRANCE CAPSULE  75MG 

 

Zindex nummer: 16638158 

ATC Code: L01XE33 

Werkzame stof: PALBOCICLIB 

Registratienummer: EU/1/16/1147/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met een aromataseremmer, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met 

aromataseremmer, bij pre-/perimenopauze ook 

LHRH-agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 1415 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met fulvestrant bij vrouwen die eerder 

hormoonbehandeling hebben gehad, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 
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perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met fulvestrant na 

hormoontherapie bij pre-/perimenopauze ook LHRH-

agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IBRANCE CAPSULE  75MG 

 

Zindex nummer: 16640381 

ATC Code: L01XE33 

Werkzame stof: PALBOCICLIB 

Registratienummer: EU/1/16/1147/001 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met een aromataseremmer, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met 

aromataseremmer, bij pre-/perimenopauze ook 

LHRH-agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 1415 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met fulvestrant bij vrouwen die eerder 

hormoonbehandeling hebben gehad, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met fulvestrant na 

hormoontherapie bij pre-/perimenopauze ook LHRH-

agonist (Volw. Vrouw) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IBRANCE CAPSULE  75MG 

 

Zindex nummer: 16673891 

ATC Code: L01XE33 

Werkzame stof: PALBOCICLIB 

Registratienummer: EU/1/16/1147/001 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met een aromataseremmer, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met 

aromataseremmer, bij pre-/perimenopauze ook 

LHRH-agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 1415 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met fulvestrant bij vrouwen die eerder 

hormoonbehandeling hebben gehad, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met fulvestrant na 

hormoontherapie bij pre-/perimenopauze ook LHRH-

agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IBRANCE CAPSULE 100MG 

 

Zindex nummer: 16329600 
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ATC Code: L01XE33 

Werkzame stof: PALBOCICLIB 

Registratienummer: EU/1/16/1147/003 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met een aromataseremmer, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met 

aromataseremmer, bij pre-/perimenopauze ook 

LHRH-agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 1415 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met fulvestrant bij vrouwen die eerder 

hormoonbehandeling hebben gehad, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met fulvestrant na 

hormoontherapie bij pre-/perimenopauze ook LHRH-

agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IBRANCE CAPSULE 100MG 

 

Zindex nummer: 16638166 

ATC Code: L01XE33 

Werkzame stof: PALBOCICLIB 

Registratienummer: EU/1/16/1147/003 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met een aromataseremmer, voor de 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1527 van 4271 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met 

aromataseremmer, bij pre-/perimenopauze ook 

LHRH-agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 1415 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met fulvestrant bij vrouwen die eerder 

hormoonbehandeling hebben gehad, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met fulvestrant na 

hormoontherapie bij pre-/perimenopauze ook LHRH-

agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IBRANCE CAPSULE 100MG 

 

Zindex nummer: 16640403 

ATC Code: L01XE33 

Werkzame stof: PALBOCICLIB 

Registratienummer: EU/1/16/1147/003 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met een aromataseremmer, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met 
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aromataseremmer, bij pre-/perimenopauze ook 

LHRH-agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 1415 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met fulvestrant bij vrouwen die eerder 

hormoonbehandeling hebben gehad, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met fulvestrant na 

hormoontherapie bij pre-/perimenopauze ook LHRH-

agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IBRANCE CAPSULE 100MG 

 

Zindex nummer: 16673964 

ATC Code: L01XE33 

Werkzame stof: PALBOCICLIB 

Registratienummer: EU/1/16/1147/003 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met een aromataseremmer, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met 

aromataseremmer, bij pre-/perimenopauze ook 

LHRH-agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 1415 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met fulvestrant bij vrouwen die eerder 

hormoonbehandeling hebben gehad, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-
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positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met fulvestrant na 

hormoontherapie bij pre-/perimenopauze ook LHRH-

agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IBRANCE CAPSULE 100MG 

 

Zindex nummer: 16769104 

ATC Code: L01XE33 

Werkzame stof: PALBOCICLIB 

Registratienummer: EU/1/16/1147/003 

Fabrikant: BMODESTO B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met een aromataseremmer, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met 

aromataseremmer, bij pre-/perimenopauze ook 

LHRH-agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 1415 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met fulvestrant bij vrouwen die eerder 

hormoonbehandeling hebben gehad, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met fulvestrant na 

hormoontherapie bij pre-/perimenopauze ook LHRH-
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agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IBRANCE CAPSULE 125MG 

 

Zindex nummer: 16329619 

ATC Code: L01XE33 

Werkzame stof: PALBOCICLIB 

Registratienummer: EU/1/16/1147/005 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met een aromataseremmer, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met 

aromataseremmer, bij pre-/perimenopauze ook 

LHRH-agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 1415 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met fulvestrant bij vrouwen die eerder 

hormoonbehandeling hebben gehad, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met fulvestrant na 

hormoontherapie bij pre-/perimenopauze ook LHRH-

agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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IBRANCE CAPSULE 125MG 

 

Zindex nummer: 16638174 

ATC Code: L01XE33 

Werkzame stof: PALBOCICLIB 

Registratienummer: EU/1/16/1147/005 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met een aromataseremmer, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met 

aromataseremmer, bij pre-/perimenopauze ook 

LHRH-agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 1415 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met fulvestrant bij vrouwen die eerder 

hormoonbehandeling hebben gehad, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met fulvestrant na 

hormoontherapie bij pre-/perimenopauze ook LHRH-

agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IBRANCE CAPSULE 125MG 

 

Zindex nummer: 16640411 

ATC Code: L01XE33 

Werkzame stof: PALBOCICLIB 

Registratienummer: EU/1/16/1147/005 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 1414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met een aromataseremmer, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met 

aromataseremmer, bij pre-/perimenopauze ook 

LHRH-agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 1415 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met fulvestrant bij vrouwen die eerder 

hormoonbehandeling hebben gehad, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met fulvestrant na 

hormoontherapie bij pre-/perimenopauze ook LHRH-

agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IBRANCE CAPSULE 125MG 

 

Zindex nummer: 16674006 

ATC Code: L01XE33 

Werkzame stof: PALBOCICLIB 

Registratienummer: EU/1/16/1147/005 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met een aromataseremmer, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 
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een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met 

aromataseremmer, bij pre-/perimenopauze ook 

LHRH-agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 1415 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met fulvestrant bij vrouwen die eerder 

hormoonbehandeling hebben gehad, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met fulvestrant na 

hormoontherapie bij pre-/perimenopauze ook LHRH-

agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IBRANCE CAPSULE 125MG 

 

Zindex nummer: 16745698 

ATC Code: L01XE33 

Werkzame stof: PALBOCICLIB 

Registratienummer: EU/1/16/1147/005 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met een aromataseremmer, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met 

aromataseremmer, bij pre-/perimenopauze ook 

LHRH-agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 1415 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: In combinatie met fulvestrant bij vrouwen die eerder 

hormoonbehandeling hebben gehad, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met fulvestrant na 

hormoontherapie bij pre-/perimenopauze ook LHRH-

agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ICLUSIG TABLET FILMOMHULD 15MG 

 

Zindex nummer: 16343042 

ATC Code: L01XE24 

Werkzame stof: PONATINIB 

Registratienummer: EU/1/13/839/005 

Fabrikant: INCYTE BIOSCIENCES BENELUX BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 444 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassen patiënten met chronische 

myeloïde leukemie (CML) in de chronische fase, 

acceleratiefase of blastaire fase, die resistent zijn 

voor dasatinib of nilotinib; die intolerant zijn voor 

dasatinib of nilotinib en voor wie een 

vervolgbehandeling met imatinib klinisch niet 

aangewezen is; of die de T315I-mutatie hebben. 

Verkorte indicatie: CML, chronische, acceleratie of blastaire fase, >= 

2de lijn (Volw.) (Intolerantie, resistentie of T315I-

mutatie) 

 

 

Indicatienummer: 445 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassen patiënten met Philadelphia-

chromosoompositieve acute lymfoblastische leukemie 

(Ph+ ALL) die resistent zijn voor dasatinib; die 

intolerant zijn voor dasatinib en voor wie een 

vervolgbehandeling met imatinib klinisch niet 

aangewezen is; of die de T315I-mutatie hebben. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL , >= 2de lijn (Volw. ) (Intolerantie, 

resistentie of T315I-mutatie) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 
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Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ICLUSIG TABLET FILMOMHULD 30MG 

 

Zindex nummer: 16307313 

ATC Code: L01XE24 

Werkzame stof: PONATINIB 

Registratienummer: EU/1/13/839/006 

Fabrikant: INCYTE BIOSCIENCES BENELUX BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 444 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassen patiënten met chronische 

myeloïde leukemie (CML) in de chronische fase, 

acceleratiefase of blastaire fase, die resistent zijn 

voor dasatinib of nilotinib; die intolerant zijn voor 

dasatinib of nilotinib en voor wie een 

vervolgbehandeling met imatinib klinisch niet 

aangewezen is; of die de T315I-mutatie hebben. 

Verkorte indicatie: CML, chronische, acceleratie of blastaire fase, >= 

2de lijn (Volw.) (Intolerantie, resistentie of T315I-

mutatie) 

 

 

Indicatienummer: 445 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassen patiënten met Philadelphia-

chromosoompositieve acute lymfoblastische leukemie 

(Ph+ ALL) die resistent zijn voor dasatinib; die 

intolerant zijn voor dasatinib en voor wie een 

vervolgbehandeling met imatinib klinisch niet 

aangewezen is; of die de T315I-mutatie hebben. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL , >= 2de lijn (Volw. ) (Intolerantie, 

resistentie of T315I-mutatie) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ICLUSIG TABLET FILMOMHULD 45MG 

 

Zindex nummer: 15937852 

ATC Code: L01XE24 

Werkzame stof: PONATINIB 

Registratienummer: EU/1/13/839/003 

Fabrikant: INCYTE BIOSCIENCES BENELUX BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 444 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Gebruik bij volwassen patiënten met chronische 

myeloïde leukemie (CML) in de chronische fase, 

acceleratiefase of blastaire fase, die resistent zijn 

voor dasatinib of nilotinib; die intolerant zijn voor 

dasatinib of nilotinib en voor wie een 

vervolgbehandeling met imatinib klinisch niet 

aangewezen is; of die de T315I-mutatie hebben. 

Verkorte indicatie: CML, chronische, acceleratie of blastaire fase, >= 

2de lijn (Volw.) (Intolerantie, resistentie of T315I-

mutatie) 

 

 

Indicatienummer: 445 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassen patiënten met Philadelphia-

chromosoompositieve acute lymfoblastische leukemie 

(Ph+ ALL) die resistent zijn voor dasatinib; die 

intolerant zijn voor dasatinib en voor wie een 

vervolgbehandeling met imatinib klinisch niet 

aangewezen is; of die de T315I-mutatie hebben. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL , >= 2de lijn (Volw. ) (Intolerantie, 

resistentie of T315I-mutatie) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IDARUBICINE HCL SANDOZ INFVLST CONC 1MG/ML FL  5ML 

 

Zindex nummer: 15612589 

ATC Code: L01DB06 

Werkzame stof: IDARUBICINE 

Registratienummer: 105232 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 287 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van Acute Myeloïde Leukemie 

(AML) bij volwassenen voor remissie-inductie als 

eerstelijnsbehandeling of voor remissieinductie bij 

recidief of refractaire patiënten. 

Verkorte indicatie: AML, 1e lijn, remissie-inductie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 286 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van Acute Myeloïde Leukemie 

(AML) bij volwassenen voor remissie-inductie bij 

onbehandelde patiënten of remissie-inductie bij 

recidief of therapieresistente patiënten. 

Verkorte indicatie: AML, remissie-inductie (Volw.) 
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Indicatienummer: 288 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van Acute Lymfocytaire 

Leukemie (ALL) als tweedelijnsbehandeling bij 

volwassenen en kinderen. 

Verkorte indicatie: ALL, 2de lijn (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 289 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van kinderen met Acute 

Myeloïde Leukemie (AML) voor remissie-inductie als 

eerstelijnsbehandeling, in combinatie met cytarabine. 

Verkorte indicatie: AML, 1e lijn, remissie-inductie, combi met cytarabine 

(Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 808 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute Promyelocyten Leukemie (APL). 

Verkorte indicatie: APL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1106 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Grootcellig anaplastisch lymfoom. 

Verkorte indicatie: Grootcellig anaplastisch lymfoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IDARUBICINE HCL SANDOZ INFVLST CONC 1MG/ML FL 10ML 

 

Zindex nummer: 15612597 

ATC Code: L01DB06 

Werkzame stof: IDARUBICINE 

Registratienummer: 105232 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 287 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van Acute Myeloïde Leukemie 

(AML) bij volwassenen voor remissie-inductie als 

eerstelijnsbehandeling of voor remissieinductie bij 

recidief of refractaire patiënten. 

Verkorte indicatie: AML, 1e lijn, remissie-inductie (Volw.) 
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Indicatienummer: 286 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van Acute Myeloïde Leukemie 

(AML) bij volwassenen voor remissie-inductie bij 

onbehandelde patiënten of remissie-inductie bij 

recidief of therapieresistente patiënten. 

Verkorte indicatie: AML, remissie-inductie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 288 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van Acute Lymfocytaire 

Leukemie (ALL) als tweedelijnsbehandeling bij 

volwassenen en kinderen. 

Verkorte indicatie: ALL, 2de lijn (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 289 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van kinderen met Acute 

Myeloïde Leukemie (AML) voor remissie-inductie als 

eerstelijnsbehandeling, in combinatie met cytarabine. 

Verkorte indicatie: AML, 1e lijn, remissie-inductie, combi met cytarabine 

(Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 808 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute Promyelocyten Leukemie (APL). 

Verkorte indicatie: APL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1106 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Grootcellig anaplastisch lymfoom. 

Verkorte indicatie: Grootcellig anaplastisch lymfoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IDARUBICINE HCL SANDOZ INFVLST CONC 1MG/ML FL 20ML 

 

Zindex nummer: 15624498 

ATC Code: L01DB06 

Werkzame stof: IDARUBICINE 
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Registratienummer: 105232 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 287 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van Acute Myeloïde Leukemie 

(AML) bij volwassenen voor remissie-inductie als 

eerstelijnsbehandeling of voor remissieinductie bij 

recidief of refractaire patiënten. 

Verkorte indicatie: AML, 1e lijn, remissie-inductie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 286 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van Acute Myeloïde Leukemie 

(AML) bij volwassenen voor remissie-inductie bij 

onbehandelde patiënten of remissie-inductie bij 

recidief of therapieresistente patiënten. 

Verkorte indicatie: AML, remissie-inductie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 288 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van Acute Lymfocytaire 

Leukemie (ALL) als tweedelijnsbehandeling bij 

volwassenen en kinderen. 

Verkorte indicatie: ALL, 2de lijn (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 289 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van kinderen met Acute 

Myeloïde Leukemie (AML) voor remissie-inductie als 

eerstelijnsbehandeling, in combinatie met cytarabine. 

Verkorte indicatie: AML, 1e lijn, remissie-inductie, combi met cytarabine 

(Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 808 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute Promyelocyten Leukemie (APL). 

Verkorte indicatie: APL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1106 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Grootcellig anaplastisch lymfoom. 

Verkorte indicatie: Grootcellig anaplastisch lymfoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 
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Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IDELVION INJPDR FL  250IE + SOLV  2,5ML +TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16255771 

ATC Code: B02BD04 

Werkzame stof: FACTOR IX 

Registratienummer: EU/1/16/1095/001 

Fabrikant: CSL BEHRING BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 601 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar met 

hemofilie B (aangeboren deficiëntie van factor IX). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1527 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie B 

(congenitale factor IX-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 576 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie B (aangeboren factor IX-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IDELVION INJPDR FL  500IE + SOLV  2,5ML +TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16255801 

ATC Code: B02BD04 

Werkzame stof: FACTOR IX 

Registratienummer: EU/1/16/1095/002 

Fabrikant: CSL BEHRING BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 601 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar met 

hemofilie B (aangeboren deficiëntie van factor IX). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1527 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie B 

(congenitale factor IX-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 576 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie B (aangeboren factor IX-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IDELVION INJPDR FL 1000IE + SOLV  2,5ML +TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16255828 

ATC Code: B02BD04 

Werkzame stof: FACTOR IX 

Registratienummer: EU/1/16/1095/003 

Fabrikant: CSL BEHRING BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 601 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar met 

hemofilie B (aangeboren deficiëntie van factor IX). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1527 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie B 

(congenitale factor IX-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 576 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 
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patiënten met hemofilie B (aangeboren factor IX-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IDELVION INJPDR FL 2000IE + SOLV  5ML +TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16255836 

ATC Code: B02BD04 

Werkzame stof: FACTOR IX 

Registratienummer: EU/1/16/1095/004 

Fabrikant: CSL BEHRING BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 601 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar met 

hemofilie B (aangeboren deficiëntie van factor IX). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1527 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie B 

(congenitale factor IX-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 576 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie B (aangeboren factor IX-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ILARIS INJVLST 150MG/ML FLACON 1ML 

 

Zindex nummer: 16413458 

ATC Code: L04AC08 

Werkzame stof: CANAKINUMAB 

Registratienummer: EU/1/09/564/004 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 112 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van cryopyrine-geassocieerde 

periodieke syndromen (CAPS) bij volwassenen, 

jongeren en kinderen van 2 jaar en ouder, 

waaronder:- 'Muckle-Wells Syndrome' (MWS),- 

'Neonatal-Onset Multisystem Inflammatory Disease' 

(NOMID) / 'Chronic Infantile Neurological Cutaneous 

Articular Syndrome' (CINCA),- Ernstige vormen van 

'Familial Cold Autoinflammatory Syndrome' (FCAS) / 

familiaire koude urticaria (FCU) die meer tekenen en 

symptomen vertonen dan de door kou geïnduceerde 

urticariële huiduitslag. 

Verkorte indicatie: CAPS (Volw. en Kind 2-18 jaar) (Lichaamsgewicht >= 

7,5 kg) 

 

 

Indicatienummer: 113 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van volwassen 

patiënten met frequente aanvallen van jichtartritis 

(ten minste 3 aanvallen in de voorgaande 12 

maanden) bij wie non-steroidal anti-inflammatory 

drugs (NSAID’s) en colchicine gecontra-indiceerd 

zijn, niet worden verdragen of geen adequate 

respons geven, en bij wie herhaalde kuren met 

corticosteroïden niet geschikt zijn. 

Verkorte indicatie: Jicht, frequente aanvallen (Volw.) (contra-indicatie 

NSAID, colchicine, corticosteroïden) 

 

 

Indicatienummer: 114 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve ziekte van Still, 

waaronder de ziekte van Still op volwassen leeftijd 

(Adult-Onset Still’s Disease, AOSD) en Systemische 

Juveniele Idiopathische Artritis (SJIA), bij patiënten 

van 2 jaar en ouder die een ontoereikende respons 

hadden op voorgaande behandeling met non-

steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID’s) en 

systemische corticosteroïden. Als monotherapie of in 

combinatie met methotrexaat. 

Verkorte indicatie: Still, met MTX of mono (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1398 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van tumor necrosis factor 

(TNF)-receptor-geassocieerd periodiek syndroom 

(TRAPS) bij volwassenen, jongeren en kinderen van 2 

jaar en ouder. 

Verkorte indicatie: TRAPS (Volw. en Kind 2-18 jaarj 

 

 

Indicatienummer: 1399 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van hyperimmunoglobulinemie-
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D-syndroom(HIDS)/mevalonaat-kinase-deficiëntie 

(MKD) bij volwassenen, jongeren en kinderen van 2 

jaar en ouder. 

Verkorte indicatie: HIDS of MKD (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1400 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van familiaire mediterrane 

koorts (FMF), zo nodig in combinatie met colchicine  

bij volwassenen, jongeren en kinderen van 2 jaar en 

ouder. 

Verkorte indicatie: FMF, met colchicine of mono (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1187 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie-resistente vormen van koortssyndromen 

anders  dan FMF bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Koortssyndroom, niet FMF of HIDS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMATINIB ACCORD HEALTHCARE TABLET FILMOMHULD 100MG 

 

Zindex nummer: 16331419 

ATC Code: L01XE01 

Werkzame stof: IMATINIB 

Registratienummer: 115621 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 295 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphia chromosoom (bcr-abl) 

positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML), 
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voor wie beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 298 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met Ph+ CML in de 

chronische fase na falen van interferon-alfa therapie, 

of in de acceleratiefase. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische fase (Na interferon-alfa) of 

acceleratie fase (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 300 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+CML in blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, blastaire fase (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 306 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Kit (CD 

117) positieve niet-reseceerbare en/of 

gemetastaseerde maligne gastrointestinale stromale 

tumoren (GIST). *Deze (deel)indicatie wordt tot 25-

10-2021 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 1 332 137 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m KIT+ (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 307 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

die een significant risico hebben op recidief na 

resectie van Kit (CD117)-positieve GIST. Patiënten 

met een laag of zeer laag risico op recidief dienen 

geen adjuvante behandeling te krijgen. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 1 332 137 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, KIT+  high risk groep (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 294 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom (bcr-abl) positieve (Ph+) chronische 

myeloïde leukemie (CML), voor wie 

beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Volw. en Kind 3-

18 jaar) 
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Indicatienummer: 296 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+ CML in de chronische fase na falen van 

interferon-alfa therapie, of in de acceleratiefase of in 

de blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische, acceleratie of blastaire fase 

(Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 301 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom positieve acute lymfoblastaire leukemie 

(Ph+ ALL) geïntegreerd met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL, combi (Volw. en 

Kind 1-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 303 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverende of refractaire Ph+ ALL als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Recidief of refractair Ph+ ALL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 304 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

myelodysplastische/myeloproliferatieve ziekten 

(MDS/MPD) geassocieerd met herschikkingen van het 

platelet-derived growth factor receptor (PDGFR) gen. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ MDS of MPD  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 305 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

hypereosinofiel syndroom (HES) in een gevorderd 

stadium en/of chronische eosinofiele leukemie (CEL) 

met FIP1L1-PDGFRa herschikking. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ HES of CEL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 308 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met niet-

reseceerbare dermatofibrosarcoma protuberans 

(DFSP) en volwassen patiënten met terugkerende 

en/of gemetastaseerde DFSP die niet in aanmerking 

komen voor chirurgie. 

Verkorte indicatie: DFSP, inoperabel, m of recidief (Volw.) 

 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1549 van 4271 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 982 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph+ ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 999 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom (Volw.) 
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Indicatienummer: 1000 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pigmented Villonudular Synovitis (PVNS). 

Verkorte indicatie: PVNS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1001 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: cKit gemuteerd melanoom. 

Verkorte indicatie: Melanoom, cKIT+ (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1003 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1004 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel desmoid. 

Verkorte indicatie: Desmoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1005 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische sclerose. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1006 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische mastocytose. 

Verkorte indicatie: Systemische mastocytose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1007 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypereosinofiel syndroom. 

Verkorte indicatie: HES (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1042 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Idiopathisch hypereosinofiel syndroom 

(HES). 

Verkorte indicatie: HES (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1107 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gastro Intestinale Stroma tumor (GIST) bij kinderen. 
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*Deze (deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 

beschermd door een octrooi met octrooinummer : EP 

1 332 137 B1. Novartis is houder van het octrooi. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST (Kind 0-18 jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 1108 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: DFSP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1109 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Agressieve fibromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Agressieve fibromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1230 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph- ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph- ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMATINIB ACCORD HEALTHCARE TABLET FILMOMHULD 400MG 

 

Zindex nummer: 16331435 

ATC Code: L01XE01 

Werkzame stof: IMATINIB 

Registratienummer: 115623 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 295 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphia chromosoom (bcr-abl) 

positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML), 

voor wie beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 298 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met Ph+ CML in de 

chronische fase na falen van interferon-alfa therapie, 

of in de acceleratiefase. 
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Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische fase (Na interferon-alfa) of 

acceleratie fase (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 300 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+CML in blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, blastaire fase (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 306 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Kit (CD 

117) positieve niet-reseceerbare en/of 

gemetastaseerde maligne gastrointestinale stromale 

tumoren (GIST). *Deze (deel)indicatie wordt tot 25-

10-2021 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 1 332 137 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m KIT+ (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 307 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

die een significant risico hebben op recidief na 

resectie van Kit (CD117)-positieve GIST. Patiënten 

met een laag of zeer laag risico op recidief dienen 

geen adjuvante behandeling te krijgen. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 1 332 137 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, KIT+  high risk groep (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 294 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom (bcr-abl) positieve (Ph+) chronische 

myeloïde leukemie (CML), voor wie 

beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Volw. en Kind 3-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 296 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+ CML in de chronische fase na falen van 

interferon-alfa therapie, of in de acceleratiefase of in 

de blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische, acceleratie of blastaire fase 

(Volw. en Kind 2-18 jaar) 
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Indicatienummer: 301 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom positieve acute lymfoblastaire leukemie 

(Ph+ ALL) geïntegreerd met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL, combi (Volw. en 

Kind 1-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 303 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverende of refractaire Ph+ ALL als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Recidief of refractair Ph+ ALL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 304 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

myelodysplastische/myeloproliferatieve ziekten 

(MDS/MPD) geassocieerd met herschikkingen van het 

platelet-derived growth factor receptor (PDGFR) gen. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ MDS of MPD  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 305 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

hypereosinofiel syndroom (HES) in een gevorderd 

stadium en/of chronische eosinofiele leukemie (CEL) 

met FIP1L1-PDGFRa herschikking. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ HES of CEL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 308 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met niet-

reseceerbare dermatofibrosarcoma protuberans 

(DFSP) en volwassen patiënten met terugkerende 

en/of gemetastaseerde DFSP die niet in aanmerking 

komen voor chirurgie. 

Verkorte indicatie: DFSP, inoperabel, m of recidief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 982 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph+ ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 999 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1000 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pigmented Villonudular Synovitis (PVNS). 

Verkorte indicatie: PVNS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1001 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: cKit gemuteerd melanoom. 

Verkorte indicatie: Melanoom, cKIT+ (Volw.) 
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Indicatienummer: 1003 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1004 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel desmoid. 

Verkorte indicatie: Desmoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1005 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische sclerose. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1006 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische mastocytose. 

Verkorte indicatie: Systemische mastocytose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1007 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypereosinofiel syndroom. 

Verkorte indicatie: HES (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1042 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Idiopathisch hypereosinofiel syndroom 

(HES). 

Verkorte indicatie: HES (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1107 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gastro Intestinale Stroma tumor (GIST) bij kinderen. 

*Deze (deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 

beschermd door een octrooi met octrooinummer : EP 

1 332 137 B1. Novartis is houder van het octrooi. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST (Kind 0-18 jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 1108 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: DFSP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1109 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Agressieve fibromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Agressieve fibromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1230 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph- ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph- ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMATINIB AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 100MG 

 

Zindex nummer: 16315235 

ATC Code: L01XE01 

Werkzame stof: IMATINIB 

Registratienummer: 118760 

Fabrikant: AUROBINDO PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 294 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom (bcr-abl) positieve (Ph+) chronische 

myeloïde leukemie (CML), voor wie 

beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Volw. en Kind 3-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 296 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+ CML in de chronische fase na falen van 

interferon-alfa therapie, of in de acceleratiefase of in 

de blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische, acceleratie of blastaire fase 

(Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 295 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van kinderen met nieuw 
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gediagnosticeerde Philadelphia chromosoom (bcr-abl) 

positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML), 

voor wie beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 298 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van kinderen met Ph+ CML in de 

chronische fase na falen van interferon-alfa therapie, 

of in de acceleratiefase. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische fase (Na interferon-alfa) of 

acceleratie fase (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 300 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+CML in blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, blastaire fase (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 301 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom positieve acute lymfoblastaire leukemie 

(Ph+ ALL) geïntegreerd met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL, combi (Volw. en 

Kind 1-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 303 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverende of refractaire Ph+ ALL als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Recidief of refractair Ph+ ALL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 304 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

myelodysplastische/myeloproliferatieve ziekten 

(MDS/MPD) geassocieerd met herschikkingen van het 

platelet-derived growth factor receptor (PDGFR) gen. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ MDS of MPD  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 305 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

hypereosinofiel syndroom (HES) in een gevorderd 

stadium en/of chronische eosinofiele leukemie (CEL) 

met FIP1L1-PDGFRa herschikking. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ HES of CEL (Volw.) 
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Indicatienummer: 306 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Kit (CD 

117) positieve niet-reseceerbare en/of 

gemetastaseerde maligne gastrointestinale stromale 

tumoren (GIST). *Deze (deel)indicatie wordt tot 25-

10-2021 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 1 332 137 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m KIT+ (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 307 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

die een significant risico hebben op recidief na 

resectie van Kit (CD117)-positieve GIST. Patiënten 

met een laag of zeer laag risico op recidief dienen 

geen adjuvante behandeling te krijgen. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 1 332 137 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, KIT+  high risk groep (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 308 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met niet-

reseceerbare dermatofibrosarcoma protuberans 

(DFSP) en volwassen patiënten met terugkerende 

en/of gemetastaseerde DFSP die niet in aanmerking 

komen voor chirurgie. 

Verkorte indicatie: DFSP, inoperabel, m of recidief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 982 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph+ ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 999 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1000 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pigmented Villonudular Synovitis (PVNS). 

Verkorte indicatie: PVNS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1001 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: cKit gemuteerd melanoom. 

Verkorte indicatie: Melanoom, cKIT+ (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1003 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1004 

Soort Indicatie:  Off-label 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1560 van 4271 

Indicatie: Irresectabel desmoid. 

Verkorte indicatie: Desmoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1005 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische sclerose. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1006 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische mastocytose. 

Verkorte indicatie: Systemische mastocytose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1007 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypereosinofiel syndroom. 

Verkorte indicatie: HES (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1042 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Idiopathisch hypereosinofiel syndroom 

(HES). 

Verkorte indicatie: HES (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1107 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gastro Intestinale Stroma tumor (GIST) bij kinderen. 

*Deze (deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 

beschermd door een octrooi met octrooinummer : EP 

1 332 137 B1. Novartis is houder van het octrooi. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST (Kind 0-18 jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 1108 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: DFSP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1109 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Agressieve fibromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Agressieve fibromatose (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1230 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph- ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph- ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMATINIB AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 400MG 

 

Zindex nummer: 16315227 

ATC Code: L01XE01 

Werkzame stof: IMATINIB 

Registratienummer: 118761 

Fabrikant: AUROBINDO PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 294 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom (bcr-abl) positieve (Ph+) chronische 

myeloïde leukemie (CML), voor wie 

beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Volw. en Kind 3-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 296 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+ CML in de chronische fase na falen van 

interferon-alfa therapie, of in de acceleratiefase of in 

de blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische, acceleratie of blastaire fase 

(Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 295 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van kinderen met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphia chromosoom (bcr-abl) 

positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML), 

voor wie beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 298 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van kinderen met Ph+ CML in de 
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chronische fase na falen van interferon-alfa therapie, 

of in de acceleratiefase. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische fase (Na interferon-alfa) of 

acceleratie fase (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 300 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+CML in blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, blastaire fase (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 301 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom positieve acute lymfoblastaire leukemie 

(Ph+ ALL) geïntegreerd met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL, combi (Volw. en 

Kind 1-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 303 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverende of refractaire Ph+ ALL als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Recidief of refractair Ph+ ALL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 304 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

myelodysplastische/myeloproliferatieve ziekten 

(MDS/MPD) geassocieerd met herschikkingen van het 

platelet-derived growth factor receptor (PDGFR) gen. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ MDS of MPD  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 305 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

hypereosinofiel syndroom (HES) in een gevorderd 

stadium en/of chronische eosinofiele leukemie (CEL) 

met FIP1L1-PDGFRa herschikking. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ HES of CEL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 306 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Kit (CD 

117) positieve niet-reseceerbare en/of 

gemetastaseerde maligne gastrointestinale stromale 

tumoren (GIST). *Deze (deel)indicatie wordt tot 25-

10-2021 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 1 332 137 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 
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wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m KIT+ (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 307 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

die een significant risico hebben op recidief na 

resectie van Kit (CD117)-positieve GIST. Patiënten 

met een laag of zeer laag risico op recidief dienen 

geen adjuvante behandeling te krijgen. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 1 332 137 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, KIT+  high risk groep (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 308 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met niet-

reseceerbare dermatofibrosarcoma protuberans 

(DFSP) en volwassen patiënten met terugkerende 

en/of gemetastaseerde DFSP die niet in aanmerking 

komen voor chirurgie. 

Verkorte indicatie: DFSP, inoperabel, m of recidief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 982 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph+ ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 
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Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 999 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1000 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pigmented Villonudular Synovitis (PVNS). 

Verkorte indicatie: PVNS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1001 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: cKit gemuteerd melanoom. 

Verkorte indicatie: Melanoom, cKIT+ (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1003 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1004 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel desmoid. 

Verkorte indicatie: Desmoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1005 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische sclerose. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 
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Indicatienummer: 1006 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische mastocytose. 

Verkorte indicatie: Systemische mastocytose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1007 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypereosinofiel syndroom. 

Verkorte indicatie: HES (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1042 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Idiopathisch hypereosinofiel syndroom 

(HES). 

Verkorte indicatie: HES (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1107 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gastro Intestinale Stroma tumor (GIST) bij kinderen. 

*Deze (deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 

beschermd door een octrooi met octrooinummer : EP 

1 332 137 B1. Novartis is houder van het octrooi. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST (Kind 0-18 jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 1108 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: DFSP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1109 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Agressieve fibromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Agressieve fibromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1230 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph- ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph- ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 
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Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMATINIB MYLAN TABLET FILMOMHULD 100MG 

 

Zindex nummer: 16324064 

ATC Code: L01XE01 

Werkzame stof: IMATINIB 

Registratienummer: 111120 

Fabrikant: MYLAN B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 295 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphia chromosoom (bcr-abl) 

positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML), 

voor wie beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 298 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met Ph+ CML in de 

chronische fase na falen van interferon-alfa therapie, 

of in de acceleratiefase. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische fase (Na interferon-alfa) of 

acceleratie fase (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 300 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+CML in blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, blastaire fase (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 294 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom (bcr-abl) positieve (Ph+) chronische 

myeloïde leukemie (CML), voor wie 

beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Volw. en Kind 3-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 296 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+ CML in de chronische fase na falen van 

interferon-alfa therapie, of in de acceleratiefase of in 

de blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische, acceleratie of blastaire fase 
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(Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 301 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom positieve acute lymfoblastaire leukemie 

(Ph+ ALL) geïntegreerd met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL, combi (Volw. en 

Kind 1-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 303 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverende of refractaire Ph+ ALL als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Recidief of refractair Ph+ ALL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 304 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

myelodysplastische/myeloproliferatieve ziekten 

(MDS/MPD) geassocieerd met herschikkingen van het 

platelet-derived growth factor receptor (PDGFR) gen. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ MDS of MPD  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 305 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

hypereosinofiel syndroom (HES) in een gevorderd 

stadium en/of chronische eosinofiele leukemie (CEL) 

met FIP1L1-PDGFRa herschikking. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ HES of CEL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 306 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Kit (CD 

117) positieve niet-reseceerbare en/of 

gemetastaseerde maligne gastrointestinale stromale 

tumoren (GIST). *Deze (deel)indicatie wordt tot 25-

10-2021 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 1 332 137 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m KIT+ (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 307 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

die een significant risico hebben op recidief na 

resectie van Kit (CD117)-positieve GIST. Patiënten 

met een laag of zeer laag risico op recidief dienen 
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geen adjuvante behandeling te krijgen. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 1 332 137 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, KIT+  high risk groep (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 308 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met niet-

reseceerbare dermatofibrosarcoma protuberans 

(DFSP) en volwassen patiënten met terugkerende 

en/of gemetastaseerde DFSP die niet in aanmerking 

komen voor chirurgie. 

Verkorte indicatie: DFSP, inoperabel, m of recidief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 982 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph+ ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 999 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1000 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pigmented Villonudular Synovitis (PVNS). 

Verkorte indicatie: PVNS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1001 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: cKit gemuteerd melanoom. 

Verkorte indicatie: Melanoom, cKIT+ (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1003 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1004 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel desmoid. 

Verkorte indicatie: Desmoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1005 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische sclerose. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1006 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische mastocytose. 

Verkorte indicatie: Systemische mastocytose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1007 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypereosinofiel syndroom. 

Verkorte indicatie: HES (Volw.) 
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Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1042 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Idiopathisch hypereosinofiel syndroom 

(HES). 

Verkorte indicatie: HES (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1107 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gastro Intestinale Stroma tumor (GIST) bij kinderen. 

*Deze (deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 

beschermd door een octrooi met octrooinummer : EP 

1 332 137 B1. Novartis is houder van het octrooi. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST (Kind 0-18 jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 1108 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: DFSP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1109 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Agressieve fibromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Agressieve fibromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1230 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph- ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph- ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMATINIB MYLAN TABLET FILMOMHULD 400MG 

 

Zindex nummer: 16324072 

ATC Code: L01XE01 

Werkzame stof: IMATINIB 

Registratienummer: 111150 
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Fabrikant: MYLAN B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 295 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphia chromosoom (bcr-abl) 

positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML), 

voor wie beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 298 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met Ph+ CML in de 

chronische fase na falen van interferon-alfa therapie, 

of in de acceleratiefase. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische fase (Na interferon-alfa) of 

acceleratie fase (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 300 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+CML in blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, blastaire fase (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 294 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom (bcr-abl) positieve (Ph+) chronische 

myeloïde leukemie (CML), voor wie 

beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Volw. en Kind 3-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 296 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+ CML in de chronische fase na falen van 

interferon-alfa therapie, of in de acceleratiefase of in 

de blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische, acceleratie of blastaire fase 

(Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 301 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom positieve acute lymfoblastaire leukemie 

(Ph+ ALL) geïntegreerd met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL, combi (Volw. en 
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Kind 1-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 303 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverende of refractaire Ph+ ALL als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Recidief of refractair Ph+ ALL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 304 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

myelodysplastische/myeloproliferatieve ziekten 

(MDS/MPD) geassocieerd met herschikkingen van het 

platelet-derived growth factor receptor (PDGFR) gen. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ MDS of MPD  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 305 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

hypereosinofiel syndroom (HES) in een gevorderd 

stadium en/of chronische eosinofiele leukemie (CEL) 

met FIP1L1-PDGFRa herschikking. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ HES of CEL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 306 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Kit (CD 

117) positieve niet-reseceerbare en/of 

gemetastaseerde maligne gastrointestinale stromale 

tumoren (GIST). *Deze (deel)indicatie wordt tot 25-

10-2021 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 1 332 137 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m KIT+ (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 307 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

die een significant risico hebben op recidief na 

resectie van Kit (CD117)-positieve GIST. Patiënten 

met een laag of zeer laag risico op recidief dienen 

geen adjuvante behandeling te krijgen. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 1 332 137 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, KIT+  high risk groep (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 308 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met niet-

reseceerbare dermatofibrosarcoma protuberans 

(DFSP) en volwassen patiënten met terugkerende 

en/of gemetastaseerde DFSP die niet in aanmerking 

komen voor chirurgie. 

Verkorte indicatie: DFSP, inoperabel, m of recidief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 982 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph+ ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 
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Indicatienummer: 999 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1000 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pigmented Villonudular Synovitis (PVNS). 

Verkorte indicatie: PVNS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1001 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: cKit gemuteerd melanoom. 

Verkorte indicatie: Melanoom, cKIT+ (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1003 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1004 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel desmoid. 

Verkorte indicatie: Desmoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1005 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische sclerose. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1006 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische mastocytose. 

Verkorte indicatie: Systemische mastocytose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1007 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypereosinofiel syndroom. 

Verkorte indicatie: HES (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1042 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Kinderen: Idiopathisch hypereosinofiel syndroom 

(HES). 

Verkorte indicatie: HES (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1107 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gastro Intestinale Stroma tumor (GIST) bij kinderen. 

*Deze (deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 

beschermd door een octrooi met octrooinummer : EP 

1 332 137 B1. Novartis is houder van het octrooi. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST (Kind 0-18 jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 1108 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: DFSP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1109 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Agressieve fibromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Agressieve fibromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1230 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph- ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph- ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMATINIB SANDOZ TABLET FILMOMHULD 100MG 

 

Zindex nummer: 16322517 

ATC Code: L01XE01 

Werkzame stof: IMATINIB 

Registratienummer: 116272 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 295 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphia chromosoom (bcr-abl) 

positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML), 

voor wie beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 
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Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 298 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met Ph+ CML in de 

chronische fase na falen van interferon-alfa therapie, 

of in de acceleratiefase. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische fase (Na interferon-alfa) of 

acceleratie fase (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 300 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+CML in blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, blastaire fase (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 306 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Kit (CD 

117) positieve niet-reseceerbare en/of 

gemetastaseerde maligne gastrointestinale stromale 

tumoren (GIST). *Deze (deel)indicatie wordt tot 25-

10-2021 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 1 332 137 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m KIT+ (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 307 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

die een significant risico hebben op recidief na 

resectie van Kit (CD117)-positieve GIST. Patiënten 

met een laag of zeer laag risico op recidief dienen 

geen adjuvante behandeling te krijgen. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 1 332 137 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, KIT+  high risk groep (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 294 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom (bcr-abl) positieve (Ph+) chronische 

myeloïde leukemie (CML), voor wie 

beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Volw. en Kind 3-

18 jaar) 
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Indicatienummer: 296 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+ CML in de chronische fase na falen van 

interferon-alfa therapie, of in de acceleratiefase of in 

de blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische, acceleratie of blastaire fase 

(Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 301 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom positieve acute lymfoblastaire leukemie 

(Ph+ ALL) geïntegreerd met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL, combi (Volw. en 

Kind 1-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 303 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverende of refractaire Ph+ ALL als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Recidief of refractair Ph+ ALL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 304 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

myelodysplastische/myeloproliferatieve ziekten 

(MDS/MPD) geassocieerd met herschikkingen van het 

platelet-derived growth factor receptor (PDGFR) gen. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ MDS of MPD  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 305 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

hypereosinofiel syndroom (HES) in een gevorderd 

stadium en/of chronische eosinofiele leukemie (CEL) 

met FIP1L1-PDGFRa herschikking. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ HES of CEL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 308 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met niet-

reseceerbare dermatofibrosarcoma protuberans 

(DFSP) en volwassen patiënten met terugkerende 

en/of gemetastaseerde DFSP die niet in aanmerking 

komen voor chirurgie. 

Verkorte indicatie: DFSP, inoperabel, m of recidief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 982 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph+ ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 999 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1000 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Pigmented Villonudular Synovitis (PVNS). 

Verkorte indicatie: PVNS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1001 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: cKit gemuteerd melanoom. 

Verkorte indicatie: Melanoom, cKIT+ (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1003 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1004 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel desmoid. 

Verkorte indicatie: Desmoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1005 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische sclerose. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1006 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische mastocytose. 

Verkorte indicatie: Systemische mastocytose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1007 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypereosinofiel syndroom. 

Verkorte indicatie: HES (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1042 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Idiopathisch hypereosinofiel syndroom 

(HES). 

Verkorte indicatie: HES (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1107 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gastro Intestinale Stroma tumor (GIST) bij kinderen. 

*Deze (deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 

beschermd door een octrooi met octrooinummer : EP 
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1 332 137 B1. Novartis is houder van het octrooi. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST (Kind 0-18 jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 1108 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: DFSP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1109 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Agressieve fibromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Agressieve fibromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1230 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph- ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph- ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMATINIB SANDOZ TABLET FILMOMHULD 400MG 

 

Zindex nummer: 16322525 

ATC Code: L01XE01 

Werkzame stof: IMATINIB 

Registratienummer: 116275 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 295 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphia chromosoom (bcr-abl) 

positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML), 

voor wie beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 298 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met Ph+ CML in de 

chronische fase na falen van interferon-alfa therapie, 

of in de acceleratiefase. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische fase (Na interferon-alfa) of 

acceleratie fase (Kind 2-18 jaar) 
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Indicatienummer: 300 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+CML in blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, blastaire fase (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 306 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Kit (CD 

117) positieve niet-reseceerbare en/of 

gemetastaseerde maligne gastrointestinale stromale 

tumoren (GIST). *Deze (deel)indicatie wordt tot 25-

10-2021 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 1 332 137 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m KIT+ (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 307 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

die een significant risico hebben op recidief na 

resectie van Kit (CD117)-positieve GIST. Patiënten 

met een laag of zeer laag risico op recidief dienen 

geen adjuvante behandeling te krijgen. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 1 332 137 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, KIT+  high risk groep (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 294 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom (bcr-abl) positieve (Ph+) chronische 

myeloïde leukemie (CML), voor wie 

beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Volw. en Kind 3-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 296 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+ CML in de chronische fase na falen van 

interferon-alfa therapie, of in de acceleratiefase of in 

de blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische, acceleratie of blastaire fase 

(Volw. en Kind 2-18 jaar) 
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Indicatienummer: 301 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom positieve acute lymfoblastaire leukemie 

(Ph+ ALL) geïntegreerd met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL, combi (Volw. en 

Kind 1-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 303 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverende of refractaire Ph+ ALL als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Recidief of refractair Ph+ ALL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 304 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

myelodysplastische/myeloproliferatieve ziekten 

(MDS/MPD) geassocieerd met herschikkingen van het 

platelet-derived growth factor receptor (PDGFR) gen. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ MDS of MPD  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 305 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

hypereosinofiel syndroom (HES) in een gevorderd 

stadium en/of chronische eosinofiele leukemie (CEL) 

met FIP1L1-PDGFRa herschikking. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ HES of CEL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 308 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met niet-

reseceerbare dermatofibrosarcoma protuberans 

(DFSP) en volwassen patiënten met terugkerende 

en/of gemetastaseerde DFSP die niet in aanmerking 

komen voor chirurgie. 

Verkorte indicatie: DFSP, inoperabel, m of recidief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 982 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph+ ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 999 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1000 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pigmented Villonudular Synovitis (PVNS). 

Verkorte indicatie: PVNS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1001 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: cKit gemuteerd melanoom. 

Verkorte indicatie: Melanoom, cKIT+ (Volw.) 
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Indicatienummer: 1003 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1004 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel desmoid. 

Verkorte indicatie: Desmoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1005 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische sclerose. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1006 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische mastocytose. 

Verkorte indicatie: Systemische mastocytose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1007 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypereosinofiel syndroom. 

Verkorte indicatie: HES (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1042 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Idiopathisch hypereosinofiel syndroom 

(HES). 

Verkorte indicatie: HES (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1107 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gastro Intestinale Stroma tumor (GIST) bij kinderen. 

*Deze (deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 

beschermd door een octrooi met octrooinummer : EP 

1 332 137 B1. Novartis is houder van het octrooi. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST (Kind 0-18 jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 1108 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) bij 

kinderen. 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1585 van 4271 

Verkorte indicatie: DFSP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1109 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Agressieve fibromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Agressieve fibromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1230 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph- ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph- ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMATINIB TEVA TABLET FILMOMHULD 100MG 

 

Zindex nummer: 16224752 

ATC Code: L01XE01 

Werkzame stof: IMATINIB 

Registratienummer: EU/1/12/808/009 

Fabrikant: PHARMACHEMIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 295 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphia chromosoom (bcr-abl) 

positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML), 

voor wie beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 298 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met Ph+ CML in de 

chronische fase na falen van interferon-alfa therapie, 

of in de acceleratiefase. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische fase (Na interferon-alfa) of 

acceleratie fase (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 300 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+CML in blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, blastaire fase (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 306 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1586 van 4271 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Kit (CD 

117) positieve niet-reseceerbare en/of 

gemetastaseerde maligne gastrointestinale stromale 

tumoren (GIST). *Deze (deel)indicatie wordt tot 25-

10-2021 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 1 332 137 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m KIT+ (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 307 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

die een significant risico hebben op recidief na 

resectie van Kit (CD117)-positieve GIST. Patiënten 

met een laag of zeer laag risico op recidief dienen 

geen adjuvante behandeling te krijgen. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 1 332 137 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, KIT+  high risk groep (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 294 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom (bcr-abl) positieve (Ph+) chronische 

myeloïde leukemie (CML), voor wie 

beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Volw. en Kind 3-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 296 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+ CML in de chronische fase na falen van 

interferon-alfa therapie, of in de acceleratiefase of in 

de blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische, acceleratie of blastaire fase 

(Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 301 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom positieve acute lymfoblastaire leukemie 

(Ph+ ALL) geïntegreerd met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL, combi (Volw. en 

Kind 1-18 jaar) 
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Indicatienummer: 303 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverende of refractaire Ph+ ALL als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Recidief of refractair Ph+ ALL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 304 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

myelodysplastische/myeloproliferatieve ziekten 

(MDS/MPD) geassocieerd met herschikkingen van het 

platelet-derived growth factor receptor (PDGFR) gen. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ MDS of MPD  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 305 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

hypereosinofiel syndroom (HES) in een gevorderd 

stadium en/of chronische eosinofiele leukemie (CEL) 

met FIP1L1-PDGFRa herschikking. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ HES of CEL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 308 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met niet-

reseceerbare dermatofibrosarcoma protuberans 

(DFSP) en volwassen patiënten met terugkerende 

en/of gemetastaseerde DFSP die niet in aanmerking 

komen voor chirurgie. 

Verkorte indicatie: DFSP, inoperabel, m of recidief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 982 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph+ ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 
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Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 999 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1000 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pigmented Villonudular Synovitis (PVNS). 

Verkorte indicatie: PVNS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1001 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: cKit gemuteerd melanoom. 

Verkorte indicatie: Melanoom, cKIT+ (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1003 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1004 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel desmoid. 

Verkorte indicatie: Desmoid (Volw.) 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1589 van 4271 

 

 

Indicatienummer: 1005 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische sclerose. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1006 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische mastocytose. 

Verkorte indicatie: Systemische mastocytose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1007 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypereosinofiel syndroom. 

Verkorte indicatie: HES (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1042 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Idiopathisch hypereosinofiel syndroom 

(HES). 

Verkorte indicatie: HES (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1107 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gastro Intestinale Stroma tumor (GIST) bij kinderen. 

*Deze (deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 

beschermd door een octrooi met octrooinummer : EP 

1 332 137 B1. Novartis is houder van het octrooi. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST (Kind 0-18 jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 1108 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: DFSP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1109 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Agressieve fibromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Agressieve fibromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1230 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph- ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph- ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMATINIB TEVA TABLET FILMOMHULD 400MG 

 

Zindex nummer: 16224795 

ATC Code: L01XE01 

Werkzame stof: IMATINIB 

Registratienummer: EU/1/12/808/018 

Fabrikant: PHARMACHEMIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 295 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphia chromosoom (bcr-abl) 

positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML), 

voor wie beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 298 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met Ph+ CML in de 

chronische fase na falen van interferon-alfa therapie, 

of in de acceleratiefase. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische fase (Na interferon-alfa) of 

acceleratie fase (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 300 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+CML in blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, blastaire fase (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 306 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Kit (CD 

117) positieve niet-reseceerbare en/of 

gemetastaseerde maligne gastrointestinale stromale 

tumoren (GIST). *Deze (deel)indicatie wordt tot 25-

10-2021 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 1 332 137 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m KIT+ (Volw.)* 
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Indicatienummer: 307 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

die een significant risico hebben op recidief na 

resectie van Kit (CD117)-positieve GIST. Patiënten 

met een laag of zeer laag risico op recidief dienen 

geen adjuvante behandeling te krijgen. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 1 332 137 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST, KIT+  high risk groep (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 294 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom (bcr-abl) positieve (Ph+) chronische 

myeloïde leukemie (CML), voor wie 

beenmergtransplantatie niet als 

eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML (Volw. en Kind 3-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 296 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met Ph+ CML in de chronische fase na falen van 

interferon-alfa therapie, of in de acceleratiefase of in 

de blastaire crisis. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische, acceleratie of blastaire fase 

(Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 301 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten en kinderen 

met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia 

chromosoom positieve acute lymfoblastaire leukemie 

(Ph+ ALL) geïntegreerd met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL, combi (Volw. en 

Kind 1-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 303 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverende of refractaire Ph+ ALL als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Recidief of refractair Ph+ ALL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 304 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

myelodysplastische/myeloproliferatieve ziekten 

(MDS/MPD) geassocieerd met herschikkingen van het 

platelet-derived growth factor receptor (PDGFR) gen. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ MDS of MPD  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 305 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

hypereosinofiel syndroom (HES) in een gevorderd 

stadium en/of chronische eosinofiele leukemie (CEL) 

met FIP1L1-PDGFRa herschikking. 

Verkorte indicatie: PDGFR+ HES of CEL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 308 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met niet-

reseceerbare dermatofibrosarcoma protuberans 

(DFSP) en volwassen patiënten met terugkerende 

en/of gemetastaseerde DFSP die niet in aanmerking 

komen voor chirurgie. 

Verkorte indicatie: DFSP, inoperabel, m of recidief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 982 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph+ ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 999 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1000 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pigmented Villonudular Synovitis (PVNS). 

Verkorte indicatie: PVNS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1001 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: cKit gemuteerd melanoom. 

Verkorte indicatie: Melanoom, cKIT+ (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1003 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel chordoom. 

Verkorte indicatie: Chordoom, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1004 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Irresectabel desmoid. 

Verkorte indicatie: Desmoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1005 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische sclerose. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1006 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Systemische mastocytose. 

Verkorte indicatie: Systemische mastocytose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1007 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypereosinofiel syndroom. 

Verkorte indicatie: HES (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1042 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Idiopathisch hypereosinofiel syndroom 

(HES). 

Verkorte indicatie: HES (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1107 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gastro Intestinale Stroma tumor (GIST) bij kinderen. 

*Deze (deel)indicatie wordt tot 25-10-2021 

beschermd door een octrooi met octrooinummer : EP 

1 332 137 B1. Novartis is houder van het octrooi. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: GIST (Kind 0-18 jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 1108 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: DFSP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1109 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Agressieve fibromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Agressieve fibromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1230 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph- ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph- ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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IMBRUVICA CAPSULE 140MG 

 

Zindex nummer: 16040996 

ATC Code: L01XE27 

Werkzame stof: IBRUTINIB 

Registratienummer: EU/1/14/945/001 

Fabrikant: JANSSEN-CILAG BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 282 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) 

die niet eerder zijn behandeld. 

Verkorte indicatie: CLL, 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 283 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gerecidiveerd of refractair 

mantelcellymfoom (MCL). 

Verkorte indicatie: Recidief of refractair MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 284 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met bendamustine 

en rituximab (BR) voor de behandeling van 

volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) die ten minste één eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, mono of combi met bendamustine 

en rituximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 285 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met Waldenströms macroglobulinemie 

(WM) die ten minste één eerdere behandeling 

hebben gehad, of als eerstelijnsbehandeling bij 

patiënten voor wie chemo-immunotherapie niet 

geschikt is. 

Verkorte indicatie: WM, >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1229 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen met ALL met TCF3-rearrangement. 

Verkorte indicatie: ALL, TCF3 rearrangement (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1409 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van chronisch lymfatische 
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leukemie bij volwassenen in aanwezigheid van 17p-

deletie of TP53-mutatie bij patiënten voor wie 

chemo-immunotherapie niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL, 17p deletie of TP53 mutatie, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1500 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van chronisch lymfatische 

leukemie zonder aanwezigheid van 17p-deletie of 

TP53-mutatie bij niet fitte patiënten voor wie 

toepassing van anti-CD20 niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL bij niet fitte patiënten, zonder 17p-deletie of 

T53-mutatie, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1600 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Steroid refractaire chronische graft-versus-host-

disease. 

Verkorte indicatie: Steroïde resistent chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMBRUVICA CAPSULE 140MG 

 

Zindex nummer: 16041003 

ATC Code: L01XE27 

Werkzame stof: IBRUTINIB 

Registratienummer: EU/1/14/945/002 

Fabrikant: JANSSEN-CILAG BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 282 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) 

die niet eerder zijn behandeld. 

Verkorte indicatie: CLL, 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 283 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gerecidiveerd of refractair 

mantelcellymfoom (MCL). 

Verkorte indicatie: Recidief of refractair MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 284 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met bendamustine 
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en rituximab (BR) voor de behandeling van 

volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) die ten minste één eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, mono of combi met bendamustine 

en rituximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 285 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met Waldenströms macroglobulinemie 

(WM) die ten minste één eerdere behandeling 

hebben gehad, of als eerstelijnsbehandeling bij 

patiënten voor wie chemo-immunotherapie niet 

geschikt is. 

Verkorte indicatie: WM, >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1229 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen met ALL met TCF3-rearrangement. 

Verkorte indicatie: ALL, TCF3 rearrangement (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1409 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van chronisch lymfatische 

leukemie bij volwassenen in aanwezigheid van 17p-

deletie of TP53-mutatie bij patiënten voor wie 

chemo-immunotherapie niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL, 17p deletie of TP53 mutatie, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1500 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van chronisch lymfatische 

leukemie zonder aanwezigheid van 17p-deletie of 

TP53-mutatie bij niet fitte patiënten voor wie 

toepassing van anti-CD20 niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL bij niet fitte patiënten, zonder 17p-deletie of 

T53-mutatie, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1600 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Steroid refractaire chronische graft-versus-host-

disease. 

Verkorte indicatie: Steroïde resistent chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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IMBRUVICA CAPSULE 140MG 

 

Zindex nummer: 16529596 

ATC Code: L01XE27 

Werkzame stof: IBRUTINIB 

Registratienummer: EU/1/14/945/001 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 282 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) 

die niet eerder zijn behandeld. 

Verkorte indicatie: CLL, 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 283 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gerecidiveerd of refractair 

mantelcellymfoom (MCL). 

Verkorte indicatie: Recidief of refractair MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 284 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met bendamustine 

en rituximab (BR) voor de behandeling van 

volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) die ten minste één eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, mono of combi met bendamustine 

en rituximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 285 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met Waldenströms macroglobulinemie 

(WM) die ten minste één eerdere behandeling 

hebben gehad, of als eerstelijnsbehandeling bij 

patiënten voor wie chemo-immunotherapie niet 

geschikt is. 

Verkorte indicatie: WM, >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1229 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen met ALL met TCF3-rearrangement. 

Verkorte indicatie: ALL, TCF3 rearrangement (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1409 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van chronisch lymfatische 

leukemie bij volwassenen in aanwezigheid van 17p-

deletie of TP53-mutatie bij patiënten voor wie 
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chemo-immunotherapie niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL, 17p deletie of TP53 mutatie, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1500 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van chronisch lymfatische 

leukemie zonder aanwezigheid van 17p-deletie of 

TP53-mutatie bij niet fitte patiënten voor wie 

toepassing van anti-CD20 niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL bij niet fitte patiënten, zonder 17p-deletie of 

T53-mutatie, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1600 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Steroid refractaire chronische graft-versus-host-

disease. 

Verkorte indicatie: Steroïde resistent chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMBRUVICA CAPSULE 140MG 

 

Zindex nummer: 16529618 

ATC Code: L01XE27 

Werkzame stof: IBRUTINIB 

Registratienummer: EU/1/14/945/002 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 282 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) 

die niet eerder zijn behandeld. 

Verkorte indicatie: CLL, 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 283 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gerecidiveerd of refractair 

mantelcellymfoom (MCL). 

Verkorte indicatie: Recidief of refractair MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 284 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met bendamustine 

en rituximab (BR) voor de behandeling van 

volwassen patiënten met chronische lymfatische 
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leukemie (CLL) die ten minste één eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, mono of combi met bendamustine 

en rituximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 285 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met Waldenströms macroglobulinemie 

(WM) die ten minste één eerdere behandeling 

hebben gehad, of als eerstelijnsbehandeling bij 

patiënten voor wie chemo-immunotherapie niet 

geschikt is. 

Verkorte indicatie: WM, >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1229 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen met ALL met TCF3-rearrangement. 

Verkorte indicatie: ALL, TCF3 rearrangement (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1409 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van chronisch lymfatische 

leukemie bij volwassenen in aanwezigheid van 17p-

deletie of TP53-mutatie bij patiënten voor wie 

chemo-immunotherapie niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL, 17p deletie of TP53 mutatie, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1500 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van chronisch lymfatische 

leukemie zonder aanwezigheid van 17p-deletie of 

TP53-mutatie bij niet fitte patiënten voor wie 

toepassing van anti-CD20 niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL bij niet fitte patiënten, zonder 17p-deletie of 

T53-mutatie, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1600 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Steroid refractaire chronische graft-versus-host-

disease. 

Verkorte indicatie: Steroïde resistent chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMBRUVICA CAPSULE 140MG 
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Zindex nummer: 16608267 

ATC Code: L01XE27 

Werkzame stof: IBRUTINIB 

Registratienummer: EU/1/14/945/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 282 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) 

die niet eerder zijn behandeld. 

Verkorte indicatie: CLL, 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 283 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gerecidiveerd of refractair 

mantelcellymfoom (MCL). 

Verkorte indicatie: Recidief of refractair MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 284 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met bendamustine 

en rituximab (BR) voor de behandeling van 

volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) die ten minste één eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, mono of combi met bendamustine 

en rituximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 285 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met Waldenströms macroglobulinemie 

(WM) die ten minste één eerdere behandeling 

hebben gehad, of als eerstelijnsbehandeling bij 

patiënten voor wie chemo-immunotherapie niet 

geschikt is. 

Verkorte indicatie: WM, >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1229 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen met ALL met TCF3-rearrangement. 

Verkorte indicatie: ALL, TCF3 rearrangement (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1409 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van chronisch lymfatische 

leukemie bij volwassenen in aanwezigheid van 17p-

deletie of TP53-mutatie bij patiënten voor wie 

chemo-immunotherapie niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL, 17p deletie of TP53 mutatie, 1e lijn (Volw.) 
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Indicatienummer: 1500 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van chronisch lymfatische 

leukemie zonder aanwezigheid van 17p-deletie of 

TP53-mutatie bij niet fitte patiënten voor wie 

toepassing van anti-CD20 niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL bij niet fitte patiënten, zonder 17p-deletie of 

T53-mutatie, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1600 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Steroid refractaire chronische graft-versus-host-

disease. 

Verkorte indicatie: Steroïde resistent chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMBRUVICA CAPSULE 140MG 

 

Zindex nummer: 16738519 

ATC Code: L01XE27 

Werkzame stof: IBRUTINIB 

Registratienummer: EU/1/14/945/002 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 282 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) 

die niet eerder zijn behandeld. 

Verkorte indicatie: CLL, 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 283 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gerecidiveerd of refractair 

mantelcellymfoom (MCL). 

Verkorte indicatie: Recidief of refractair MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 284 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met bendamustine 

en rituximab (BR) voor de behandeling van 

volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) die ten minste één eerdere 

behandeling hebben gehad. 
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Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, mono of combi met bendamustine 

en rituximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 285 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met Waldenströms macroglobulinemie 

(WM) die ten minste één eerdere behandeling 

hebben gehad, of als eerstelijnsbehandeling bij 

patiënten voor wie chemo-immunotherapie niet 

geschikt is. 

Verkorte indicatie: WM, >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1229 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen met ALL met TCF3-rearrangement. 

Verkorte indicatie: ALL, TCF3 rearrangement (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1409 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van chronisch lymfatische 

leukemie bij volwassenen in aanwezigheid van 17p-

deletie of TP53-mutatie bij patiënten voor wie 

chemo-immunotherapie niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL, 17p deletie of TP53 mutatie, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1500 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van chronisch lymfatische 

leukemie zonder aanwezigheid van 17p-deletie of 

TP53-mutatie bij niet fitte patiënten voor wie 

toepassing van anti-CD20 niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL bij niet fitte patiënten, zonder 17p-deletie of 

T53-mutatie, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1600 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Steroid refractaire chronische graft-versus-host-

disease. 

Verkorte indicatie: Steroïde resistent chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMBRUVICA CAPSULE 140MG 

 

Zindex nummer: 16738527 

ATC Code: L01XE27 
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Werkzame stof: IBRUTINIB 

Registratienummer: EU/1/14/945/001 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 282 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) 

die niet eerder zijn behandeld. 

Verkorte indicatie: CLL, 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 283 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gerecidiveerd of refractair 

mantelcellymfoom (MCL). 

Verkorte indicatie: Recidief of refractair MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 284 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met bendamustine 

en rituximab (BR) voor de behandeling van 

volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) die ten minste één eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, mono of combi met bendamustine 

en rituximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 285 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met Waldenströms macroglobulinemie 

(WM) die ten minste één eerdere behandeling 

hebben gehad, of als eerstelijnsbehandeling bij 

patiënten voor wie chemo-immunotherapie niet 

geschikt is. 

Verkorte indicatie: WM, >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1229 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen met ALL met TCF3-rearrangement. 

Verkorte indicatie: ALL, TCF3 rearrangement (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1409 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van chronisch lymfatische 

leukemie bij volwassenen in aanwezigheid van 17p-

deletie of TP53-mutatie bij patiënten voor wie 

chemo-immunotherapie niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL, 17p deletie of TP53 mutatie, 1e lijn (Volw.) 
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Indicatienummer: 1500 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van chronisch lymfatische 

leukemie zonder aanwezigheid van 17p-deletie of 

TP53-mutatie bij niet fitte patiënten voor wie 

toepassing van anti-CD20 niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL bij niet fitte patiënten, zonder 17p-deletie of 

T53-mutatie, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1600 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Steroid refractaire chronische graft-versus-host-

disease. 

Verkorte indicatie: Steroïde resistent chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMBRUVICA CAPSULE 140MG 

 

Zindex nummer: 16739515 

ATC Code: L01XE27 

Werkzame stof: IBRUTINIB 

Registratienummer: EU/1/14/945/001 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 282 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) 

die niet eerder zijn behandeld. 

Verkorte indicatie: CLL, 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 283 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gerecidiveerd of refractair 

mantelcellymfoom (MCL). 

Verkorte indicatie: Recidief of refractair MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 284 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met bendamustine 

en rituximab (BR) voor de behandeling van 

volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) die ten minste één eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, mono of combi met bendamustine 

en rituximab (Volw.) 
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Indicatienummer: 285 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met Waldenströms macroglobulinemie 

(WM) die ten minste één eerdere behandeling 

hebben gehad, of als eerstelijnsbehandeling bij 

patiënten voor wie chemo-immunotherapie niet 

geschikt is. 

Verkorte indicatie: WM, >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1229 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen met ALL met TCF3-rearrangement. 

Verkorte indicatie: ALL, TCF3 rearrangement (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1409 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van chronisch lymfatische 

leukemie bij volwassenen in aanwezigheid van 17p-

deletie of TP53-mutatie bij patiënten voor wie 

chemo-immunotherapie niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL, 17p deletie of TP53 mutatie, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1500 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van chronisch lymfatische 

leukemie zonder aanwezigheid van 17p-deletie of 

TP53-mutatie bij niet fitte patiënten voor wie 

toepassing van anti-CD20 niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL bij niet fitte patiënten, zonder 17p-deletie of 

T53-mutatie, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1600 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Steroid refractaire chronische graft-versus-host-

disease. 

Verkorte indicatie: Steroïde resistent chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMBRUVICA CAPSULE 140MG 

 

Zindex nummer: 16739523 

ATC Code: L01XE27 

Werkzame stof: IBRUTINIB 

Registratienummer: EU/1/14/945/002 
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Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 282 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) 

die niet eerder zijn behandeld. 

Verkorte indicatie: CLL, 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 283 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gerecidiveerd of refractair 

mantelcellymfoom (MCL). 

Verkorte indicatie: Recidief of refractair MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 284 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met bendamustine 

en rituximab (BR) voor de behandeling van 

volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) die ten minste één eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, mono of combi met bendamustine 

en rituximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 285 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met Waldenströms macroglobulinemie 

(WM) die ten minste één eerdere behandeling 

hebben gehad, of als eerstelijnsbehandeling bij 

patiënten voor wie chemo-immunotherapie niet 

geschikt is. 

Verkorte indicatie: WM, >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1229 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen met ALL met TCF3-rearrangement. 

Verkorte indicatie: ALL, TCF3 rearrangement (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1409 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van chronisch lymfatische 

leukemie bij volwassenen in aanwezigheid van 17p-

deletie of TP53-mutatie bij patiënten voor wie 

chemo-immunotherapie niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL, 17p deletie of TP53 mutatie, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1500 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van chronisch lymfatische 

leukemie zonder aanwezigheid van 17p-deletie of 

TP53-mutatie bij niet fitte patiënten voor wie 

toepassing van anti-CD20 niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL bij niet fitte patiënten, zonder 17p-deletie of 

T53-mutatie, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1600 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Steroid refractaire chronische graft-versus-host-

disease. 

Verkorte indicatie: Steroïde resistent chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMBRUVICA CAPSULE 140MG 

 

Zindex nummer: 16760069 

ATC Code: L01XE27 

Werkzame stof: IBRUTINIB 

Registratienummer: EU/1/14/945/002 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 282 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) 

die niet eerder zijn behandeld. 

Verkorte indicatie: CLL, 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 283 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gerecidiveerd of refractair 

mantelcellymfoom (MCL). 

Verkorte indicatie: Recidief of refractair MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 284 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met bendamustine 

en rituximab (BR) voor de behandeling van 

volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) die ten minste één eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, mono of combi met bendamustine 

en rituximab (Volw.) 
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Indicatienummer: 285 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met Waldenströms macroglobulinemie 

(WM) die ten minste één eerdere behandeling 

hebben gehad, of als eerstelijnsbehandeling bij 

patiënten voor wie chemo-immunotherapie niet 

geschikt is. 

Verkorte indicatie: WM, >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1229 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen met ALL met TCF3-rearrangement. 

Verkorte indicatie: ALL, TCF3 rearrangement (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1409 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van chronisch lymfatische 

leukemie bij volwassenen in aanwezigheid van 17p-

deletie of TP53-mutatie bij patiënten voor wie 

chemo-immunotherapie niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL, 17p deletie of TP53 mutatie, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1500 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van chronisch lymfatische 

leukemie zonder aanwezigheid van 17p-deletie of 

TP53-mutatie bij niet fitte patiënten voor wie 

toepassing van anti-CD20 niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL bij niet fitte patiënten, zonder 17p-deletie of 

T53-mutatie, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1600 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Steroid refractaire chronische graft-versus-host-

disease. 

Verkorte indicatie: Steroïde resistent chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMBRUVICA CAPSULE 140MG 

 

Zindex nummer: 16760077 

ATC Code: L01XE27 

Werkzame stof: IBRUTINIB 

Registratienummer: EU/1/14/945/001 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 282 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) 

die niet eerder zijn behandeld. 

Verkorte indicatie: CLL, 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 283 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gerecidiveerd of refractair 

mantelcellymfoom (MCL). 

Verkorte indicatie: Recidief of refractair MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 284 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met bendamustine 

en rituximab (BR) voor de behandeling van 

volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) die ten minste één eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, mono of combi met bendamustine 

en rituximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 285 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met Waldenströms macroglobulinemie 

(WM) die ten minste één eerdere behandeling 

hebben gehad, of als eerstelijnsbehandeling bij 

patiënten voor wie chemo-immunotherapie niet 

geschikt is. 

Verkorte indicatie: WM, >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1229 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen met ALL met TCF3-rearrangement. 

Verkorte indicatie: ALL, TCF3 rearrangement (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1409 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van chronisch lymfatische 

leukemie bij volwassenen in aanwezigheid van 17p-

deletie of TP53-mutatie bij patiënten voor wie 

chemo-immunotherapie niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL, 17p deletie of TP53 mutatie, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1500 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van chronisch lymfatische 

leukemie zonder aanwezigheid van 17p-deletie of 
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TP53-mutatie bij niet fitte patiënten voor wie 

toepassing van anti-CD20 niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL bij niet fitte patiënten, zonder 17p-deletie of 

T53-mutatie, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1600 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Steroid refractaire chronische graft-versus-host-

disease. 

Verkorte indicatie: Steroïde resistent chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMFINZI INFVLST CONCENTRAAT 50MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 16750365 

ATC Code: L01XC28 

Werkzame stof: DURVALUMAB 

Registratienummer: EU/1/18/1322/001 

Fabrikant: ASTRAZENECA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 2681 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderde, irresectabele niet-kleincellig 

longkanker(non-small-cell lung cancer - NSCLC) in 

volwassenen bij wie de tumoren PD-L1 tot expressie 

brengen op ≥ 1% van de tumorcellen en bij wie de 

ziekte geen progressie heeft vertoond na 

platinumbevattende chemotherapie met 

radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of inoperabel, PD-L1 >=1%, >= 2de lijn, 

mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMFINZI INFVLST CONCENTRAAT 50MG/ML FLACON 2,4ML 

 

Zindex nummer: 16750373 

ATC Code: L01XC28 

Werkzame stof: DURVALUMAB 

Registratienummer: EU/1/18/1322/002 

Fabrikant: ASTRAZENECA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 2681 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderde, irresectabele niet-kleincellig 

longkanker(non-small-cell lung cancer - NSCLC) in 

volwassenen bij wie de tumoren PD-L1 tot expressie 

brengen op ≥ 1% van de tumorcellen en bij wie de 

ziekte geen progressie heeft vertoond na 

platinumbevattende chemotherapie met 

radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of inoperabel, PD-L1 >=1%, >= 2de lijn, 

mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMLYGIC INJVLST   1MILJ PFU/ML FLACON 1ML 

 

Zindex nummer: 16225457 

ATC Code: L01XX51 

Werkzame stof: TALIMOGEEN LAHERPAREPVEC 

Registratienummer: EU/1/15/1064/001 

Fabrikant: AMGEN BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1318 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassenen met 

irresectabel melanoom, dat regionaal of op afstand 

gemetastaseerd is (Stadium IIIB, IIIC en IVM1a), 

zonder bot-, hersen-, long- of andere viscerale 

ziekte. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMLYGIC INJVLST 100MILJ PFU/ML FLACON 1ML 

 

Zindex nummer: 16225465 

ATC Code: L01XX51 

Werkzame stof: TALIMOGEEN LAHERPAREPVEC 

Registratienummer: EU/1/15/1064/002 

Fabrikant: AMGEN BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1318 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassenen met 
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irresectabel melanoom, dat regionaal of op afstand 

gemetastaseerd is (Stadium IIIB, IIIC en IVM1a), 

zonder bot-, hersen-, long- of andere viscerale 

ziekte. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMMUNINE INJPDR FL 1200IE +SOLV 10ML+TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16138007 

ATC Code: B02BD04 

Werkzame stof: FACTOR IX 

Registratienummer: 100546 

Fabrikant: SHIRE NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 576 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie B (aangeboren factor IX-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1527 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie B 

(congenitale factor IX-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 601 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar met 

hemofilie B (aangeboren deficiëntie van factor IX). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMNOVID CAPSULE 1MG 

 

Zindex nummer: 15947572 

ATC Code: L04AX06 

Werkzame stof: POMALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/13/850/001 

Fabrikant: CELGENE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 443 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverend en refractair multipel myeloom die 

eerder minimaal twee andere behandelingregimes 

hebben gehad, waaronder zowel lenalidomide als 

bortezomib, en die tijdens de laatste behandeling 

ziekteprogressie hebben vertoond. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MM, >= 3e lijn, combi 

met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMNOVID CAPSULE 1MG 

 

Zindex nummer: 16734386 

ATC Code: L04AX06 

Werkzame stof: POMALIDOMIDE 
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Registratienummer: EU/1/13/850/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 443 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverend en refractair multipel myeloom die 

eerder minimaal twee andere behandelingregimes 

hebben gehad, waaronder zowel lenalidomide als 

bortezomib, en die tijdens de laatste behandeling 

ziekteprogressie hebben vertoond. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MM, >= 3e lijn, combi 

met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMNOVID CAPSULE 1MG 

 

Zindex nummer: 16767713 

ATC Code: L04AX06 

Werkzame stof: POMALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/13/850/001 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 443 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverend en refractair multipel myeloom die 

eerder minimaal twee andere behandelingregimes 

hebben gehad, waaronder zowel lenalidomide als 

bortezomib, en die tijdens de laatste behandeling 

ziekteprogressie hebben vertoond. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MM, >= 3e lijn, combi 

met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMNOVID CAPSULE 1MG 

 

Zindex nummer: 16782585 

ATC Code: L04AX06 

Werkzame stof: POMALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/13/850/001 
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Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 443 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverend en refractair multipel myeloom die 

eerder minimaal twee andere behandelingregimes 

hebben gehad, waaronder zowel lenalidomide als 

bortezomib, en die tijdens de laatste behandeling 

ziekteprogressie hebben vertoond. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MM, >= 3e lijn, combi 

met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMNOVID CAPSULE 2MG 

 

Zindex nummer: 15947580 

ATC Code: L04AX06 

Werkzame stof: POMALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/13/850/002 

Fabrikant: CELGENE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 443 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverend en refractair multipel myeloom die 

eerder minimaal twee andere behandelingregimes 

hebben gehad, waaronder zowel lenalidomide als 

bortezomib, en die tijdens de laatste behandeling 

ziekteprogressie hebben vertoond. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MM, >= 3e lijn, combi 

met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMNOVID CAPSULE 2MG 

 

Zindex nummer: 16618084 

ATC Code: L04AX06 

Werkzame stof: POMALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/13/850/002 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 
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Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 443 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverend en refractair multipel myeloom die 

eerder minimaal twee andere behandelingregimes 

hebben gehad, waaronder zowel lenalidomide als 

bortezomib, en die tijdens de laatste behandeling 

ziekteprogressie hebben vertoond. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MM, >= 3e lijn, combi 

met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMNOVID CAPSULE 2MG 

 

Zindex nummer: 16667565 

ATC Code: L04AX06 

Werkzame stof: POMALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/13/850/002 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 443 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverend en refractair multipel myeloom die 

eerder minimaal twee andere behandelingregimes 

hebben gehad, waaronder zowel lenalidomide als 

bortezomib, en die tijdens de laatste behandeling 

ziekteprogressie hebben vertoond. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MM, >= 3e lijn, combi 

met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMNOVID CAPSULE 2MG 

 

Zindex nummer: 16755405 

ATC Code: L04AX06 

Werkzame stof: POMALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/13/850/002 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 443 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverend en refractair multipel myeloom die 

eerder minimaal twee andere behandelingregimes 

hebben gehad, waaronder zowel lenalidomide als 

bortezomib, en die tijdens de laatste behandeling 

ziekteprogressie hebben vertoond. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MM, >= 3e lijn, combi 

met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMNOVID CAPSULE 2MG 

 

Zindex nummer: 16757009 

ATC Code: L04AX06 

Werkzame stof: POMALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/13/850/002 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 443 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverend en refractair multipel myeloom die 

eerder minimaal twee andere behandelingregimes 

hebben gehad, waaronder zowel lenalidomide als 

bortezomib, en die tijdens de laatste behandeling 

ziekteprogressie hebben vertoond. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MM, >= 3e lijn, combi 

met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMNOVID CAPSULE 2MG 

 

Zindex nummer: 16782704 

ATC Code: L04AX06 

Werkzame stof: POMALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/13/850/002 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 443 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverend en refractair multipel myeloom die 

eerder minimaal twee andere behandelingregimes 

hebben gehad, waaronder zowel lenalidomide als 

bortezomib, en die tijdens de laatste behandeling 

ziekteprogressie hebben vertoond. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MM, >= 3e lijn, combi 

met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMNOVID CAPSULE 3MG 

 

Zindex nummer: 15947599 

ATC Code: L04AX06 

Werkzame stof: POMALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/13/850/003 

Fabrikant: CELGENE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 443 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverend en refractair multipel myeloom die 

eerder minimaal twee andere behandelingregimes 

hebben gehad, waaronder zowel lenalidomide als 

bortezomib, en die tijdens de laatste behandeling 

ziekteprogressie hebben vertoond. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MM, >= 3e lijn, combi 

met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMNOVID CAPSULE 3MG 

 

Zindex nummer: 16618092 

ATC Code: L04AX06 

Werkzame stof: POMALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/13/850/003 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 443 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverend en refractair multipel myeloom die 

eerder minimaal twee andere behandelingregimes 

hebben gehad, waaronder zowel lenalidomide als 

bortezomib, en die tijdens de laatste behandeling 

ziekteprogressie hebben vertoond. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MM, >= 3e lijn, combi 

met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMNOVID CAPSULE 3MG 

 

Zindex nummer: 16644514 

ATC Code: L04AX06 

Werkzame stof: POMALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/13/850/003 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 443 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverend en refractair multipel myeloom die 

eerder minimaal twee andere behandelingregimes 

hebben gehad, waaronder zowel lenalidomide als 

bortezomib, en die tijdens de laatste behandeling 

ziekteprogressie hebben vertoond. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MM, >= 3e lijn, combi 

met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMNOVID CAPSULE 3MG 

 

Zindex nummer: 16667433 

ATC Code: L04AX06 

Werkzame stof: POMALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/13/850/003 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 443 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverend en refractair multipel myeloom die 

eerder minimaal twee andere behandelingregimes 

hebben gehad, waaronder zowel lenalidomide als 

bortezomib, en die tijdens de laatste behandeling 

ziekteprogressie hebben vertoond. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MM, >= 3e lijn, combi 

met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMNOVID CAPSULE 3MG 

 

Zindex nummer: 16755413 

ATC Code: L04AX06 

Werkzame stof: POMALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/13/850/003 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 443 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverend en refractair multipel myeloom die 

eerder minimaal twee andere behandelingregimes 

hebben gehad, waaronder zowel lenalidomide als 

bortezomib, en die tijdens de laatste behandeling 

ziekteprogressie hebben vertoond. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MM, >= 3e lijn, combi 

met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMNOVID CAPSULE 3MG 

 

Zindex nummer: 16757017 

ATC Code: L04AX06 

Werkzame stof: POMALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/13/850/003 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 443 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 
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behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverend en refractair multipel myeloom die 

eerder minimaal twee andere behandelingregimes 

hebben gehad, waaronder zowel lenalidomide als 

bortezomib, en die tijdens de laatste behandeling 

ziekteprogressie hebben vertoond. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MM, >= 3e lijn, combi 

met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMNOVID CAPSULE 4MG 

 

Zindex nummer: 15947602 

ATC Code: L04AX06 

Werkzame stof: POMALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/13/850/004 

Fabrikant: CELGENE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 443 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverend en refractair multipel myeloom die 

eerder minimaal twee andere behandelingregimes 

hebben gehad, waaronder zowel lenalidomide als 

bortezomib, en die tijdens de laatste behandeling 

ziekteprogressie hebben vertoond. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MM, >= 3e lijn, combi 

met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMNOVID CAPSULE 4MG 

 

Zindex nummer: 16319559 

ATC Code: L04AX06 

Werkzame stof: POMALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/13/850/004 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 443 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met 
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recidiverend en refractair multipel myeloom die 

eerder minimaal twee andere behandelingregimes 

hebben gehad, waaronder zowel lenalidomide als 

bortezomib, en die tijdens de laatste behandeling 

ziekteprogressie hebben vertoond. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MM, >= 3e lijn, combi 

met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMNOVID CAPSULE 4MG 

 

Zindex nummer: 16637100 

ATC Code: L04AX06 

Werkzame stof: POMALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/13/850/004 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 443 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverend en refractair multipel myeloom die 

eerder minimaal twee andere behandelingregimes 

hebben gehad, waaronder zowel lenalidomide als 

bortezomib, en die tijdens de laatste behandeling 

ziekteprogressie hebben vertoond. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MM, >= 3e lijn, combi 

met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMNOVID CAPSULE 4MG 

 

Zindex nummer: 16643984 

ATC Code: L04AX06 

Werkzame stof: POMALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/13/850/004 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 443 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverend en refractair multipel myeloom die 
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eerder minimaal twee andere behandelingregimes 

hebben gehad, waaronder zowel lenalidomide als 

bortezomib, en die tijdens de laatste behandeling 

ziekteprogressie hebben vertoond. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MM, >= 3e lijn, combi 

met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMNOVID CAPSULE 4MG 

 

Zindex nummer: 16755421 

ATC Code: L04AX06 

Werkzame stof: POMALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/13/850/004 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 443 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverend en refractair multipel myeloom die 

eerder minimaal twee andere behandelingregimes 

hebben gehad, waaronder zowel lenalidomide als 

bortezomib, en die tijdens de laatste behandeling 

ziekteprogressie hebben vertoond. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MM, >= 3e lijn, combi 

met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMNOVID CAPSULE 4MG 

 

Zindex nummer: 16757025 

ATC Code: L04AX06 

Werkzame stof: POMALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/13/850/004 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 443 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverend en refractair multipel myeloom die 

eerder minimaal twee andere behandelingregimes 
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hebben gehad, waaronder zowel lenalidomide als 

bortezomib, en die tijdens de laatste behandeling 

ziekteprogressie hebben vertoond. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MM, >= 3e lijn, combi 

met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMRALDI 40 INJVLST 50MG/ML PEN 0,8ML 

 

Zindex nummer: 16744349 

ATC Code: L04AB04 

Werkzame stof: ADALIMUMAB 

Registratienummer: EU/1/17/1216/006 

Fabrikant: BIOGEN NETHERLANDS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1356 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij 

adolescenten vanaf 12 jaar met een ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa, na TNFa (Kind 12-18 jaar) 

(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1518 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van juveniele chronische niet-

infectieuze uveitis anterior bij patiënten vanaf twee 

jaar die een ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele behandeling of deze niet verdragen, of 

voor wie conventionele behandeling niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: Juveniele chronische niet-infectieuze uveitis, anterior 

(Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2641 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

patiënten met ontoereikende respons op een 

conventionele systemische HS-behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 8 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Combinatie met methotrexaat voor:- de behandeling 

van volwassen patiënten met matige tot ernstige, 
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actieve reumatoïde artritis wanneer de respons op 

antireumatische geneesmiddelen, waaronder 

methotrexaat, ontoereikend is gebleken.- de 

behandeling van volwassen patiënten met ernstige, 

actieve en progressieve reumatoïde artritis die niet 

eerder behandeld zijn met methotrexaat. Kan 

gegeven worden als monotherapie in geval van 

intolerantie voor methotrexaat of wanneer 

voortgezette behandeling met methotrexaat 

ongewenst is. 

Verkorte indicatie: RA, voor of na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 9 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve enthesitis-gerelateerde 

artritis bij patiënten vanaf 6 jaar die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele therapie of die conventionele therapie 

niet verdragen. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 11 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van matig tot ernstig actieve 

colitis ulcerosa bij volwassen patiënten die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele therapie, waaronder corticosteroïden 

en 6-mercaptopurine (6-MP) of azathioprine (AZA), 

of die dergelijke behandelingen niet verdragen of bij 

wie hiertegen een contra-indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 12 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige chronische 

plaque psoriasis bij volwassen patiënten die in 

aanmerking komen voor systemische therapie. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 13 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve polyarticulaire juveniele idiopathische 

artritis, bij patiënten vanaf de leeftijd van 2 jaar die 

een ontoereikende respons hebben gehad op één of 
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meerdere antireumatische middelen. Kan als 

monotherapie worden gebruikt in geval van 

intolerantie voor methotrexaat of wanneer 

voortgezette behandeling met methotrexaat 

ongewenst is. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 14 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte 

van Crohn, bij volwassen patiënten die niet 

gereageerd hebben op een volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum, of die dergelijke 

behandelingen niet verdragen of bij wie hiertegen 

een contra-indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 15 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte 

van Crohn bij kinderen (vanaf 6 jaar) die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele behandeling waaronder primaire 

voedingstherapie en een corticosteroïde en/of een 

immunomodulator, of die dergelijke behandelingen 

niet verdragen of bij wie hiertegen een contra-

indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-18 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 16 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met ernstige axiale 

spondylartritis zonder röntgenologisch bewijs van 

spondylitis ankylopoetica (AS), maar met objectieve 

tekenen van ontsteking door verhoogde CRP en/of 

MRI, die een inadequate respons hebben gehad op, 

of die intolerant zijn voor, non-steroïde anti-

inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s). 

Verkorte indicatie: SpA-nr (CRP of MRI afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 17 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve en progressieve 

artritis psoriatica bij volwassen patiënten wanneer de 

respons op eerdere therapie met antireumatische 

geneesmiddelen ontoereikend is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 18 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 19 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van ernstige chronische plaque 

psoriasis bij kinderen en adolescenten vanaf 4 jaar 

die een ontoereikende respons hebben gehad op, of 

niet geschikt zijn voor, topicale therapie en 

lichttherapieën. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch  (Volw. en Kind 4-18 

jaar) (therapieresistent of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 969 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet-infectieuze uveïtis 

intermediair, uveïtis posterior en panuveïtis bij 

volwassen patiënten die een ontoereikende respons 

hebben gehad op corticosteroïden, bij patiënten die 

minder corticosteroïden moeten gebruiken of voor 

wie een corticosteroïde behandeling niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: Niet-infectieuze uveïtis, intermediair, posterior of 

panuveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 796 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatory bowel disease bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 816 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Enthesitis gerelateerde artritis (=juveniele 

spondylitis ankylopoetica) voor kinderen < 6 jaar 

(geen leeftijdsondergrens) 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind 0-6 jaar) 
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Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1059 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Psoriasis bij kinderen < 4 jaar (geen 

leeftijdsondergrens). 

Verkorte indicatie: Psoriasis (Kind 0-4 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1060 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Juveniele artritis psoriatica. 

Verkorte indicatie: PsA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1061 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Uveïtis: geen leeftijdsondergrens. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1062 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Polyarticulaire juveniele idiopathische 

artritis; < 2 jaar (geen leeftijdsondergrens). 

Verkorte indicatie: JIA-poly (Kind 0-2 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1063 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Overige autoinflammatoire aandoeningen 

die niet reageren op de conventionele therapie, 

waaronder juveniele sarcoïdose, Blau syndroom en 

Chronische Recidiverende Multifocale Osteomyelitis 

(CRMO)/Synovitis, Acne, Pustulose, Hyperostose en 

Ostitis (SAPHO): geen leeftijdsondergrens. 

Verkorte indicatie: Auto-inflammatoire ziekte (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IMRALDI 40 INJVLST 50MG/ML WWSP 0,8ML 

 

Zindex nummer: 16744357 

ATC Code: L04AB04 

Werkzame stof: ADALIMUMAB 

Registratienummer: EU/1/17/1216/002 

Fabrikant: BIOGEN NETHERLANDS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1356 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij 

adolescenten vanaf 12 jaar met een ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-
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behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa, na TNFa (Kind 12-18 jaar) 

(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1518 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van juveniele chronische niet-

infectieuze uveitis anterior bij patiënten vanaf twee 

jaar die een ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele behandeling of deze niet verdragen, of 

voor wie conventionele behandeling niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: Juveniele chronische niet-infectieuze uveitis, anterior 

(Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2641 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

patiënten met ontoereikende respons op een 

conventionele systemische HS-behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 8 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Combinatie met methotrexaat voor:- de behandeling 

van volwassen patiënten met matige tot ernstige, 

actieve reumatoïde artritis wanneer de respons op 

antireumatische geneesmiddelen, waaronder 

methotrexaat, ontoereikend is gebleken.- de 

behandeling van volwassen patiënten met ernstige, 

actieve en progressieve reumatoïde artritis die niet 

eerder behandeld zijn met methotrexaat. Kan 

gegeven worden als monotherapie in geval van 

intolerantie voor methotrexaat of wanneer 

voortgezette behandeling met methotrexaat 

ongewenst is. 

Verkorte indicatie: RA, voor of na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 9 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve enthesitis-gerelateerde 

artritis bij patiënten vanaf 6 jaar die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele therapie of die conventionele therapie 

niet verdragen. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 
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Indicatienummer: 11 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van matig tot ernstig actieve 

colitis ulcerosa bij volwassen patiënten die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele therapie, waaronder corticosteroïden 

en 6-mercaptopurine (6-MP) of azathioprine (AZA), 

of die dergelijke behandelingen niet verdragen of bij 

wie hiertegen een contra-indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 12 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige chronische 

plaque psoriasis bij volwassen patiënten die in 

aanmerking komen voor systemische therapie. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 13 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve polyarticulaire juveniele idiopathische 

artritis, bij patiënten vanaf de leeftijd van 2 jaar die 

een ontoereikende respons hebben gehad op één of 

meerdere antireumatische middelen. Kan als 

monotherapie worden gebruikt in geval van 

intolerantie voor methotrexaat of wanneer 

voortgezette behandeling met methotrexaat 

ongewenst is. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 14 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte 

van Crohn, bij volwassen patiënten die niet 

gereageerd hebben op een volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum, of die dergelijke 

behandelingen niet verdragen of bij wie hiertegen 

een contra-indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 15 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte 

van Crohn bij kinderen (vanaf 6 jaar) die een 

ontoereikende respons hebben gehad op 

conventionele behandeling waaronder primaire 

voedingstherapie en een corticosteroïde en/of een 

immunomodulator, of die dergelijke behandelingen 
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niet verdragen of bij wie hiertegen een contra-

indicatie bestaat. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-18 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 16 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met ernstige axiale 

spondylartritis zonder röntgenologisch bewijs van 

spondylitis ankylopoetica (AS), maar met objectieve 

tekenen van ontsteking door verhoogde CRP en/of 

MRI, die een inadequate respons hebben gehad op, 

of die intolerant zijn voor, non-steroïde anti-

inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s). 

Verkorte indicatie: SpA-nr (CRP of MRI afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 17 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve en progressieve 

artritis psoriatica bij volwassen patiënten wanneer de 

respons op eerdere therapie met antireumatische 

geneesmiddelen ontoereikend is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 18 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 19 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van ernstige chronische plaque 

psoriasis bij kinderen en adolescenten vanaf 4 jaar 

die een ontoereikende respons hebben gehad op, of 

niet geschikt zijn voor, topicale therapie en 

lichttherapieën. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch  (Volw. en Kind 4-18 

jaar) (therapieresistent of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 969 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet-infectieuze uveïtis 

intermediair, uveïtis posterior en panuveïtis bij 

volwassen patiënten die een ontoereikende respons 

hebben gehad op corticosteroïden, bij patiënten die 

minder corticosteroïden moeten gebruiken of voor 

wie een corticosteroïde behandeling niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: Niet-infectieuze uveïtis, intermediair, posterior of 
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panuveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 796 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatory bowel disease bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 816 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Enthesitis gerelateerde artritis (=juveniele 

spondylitis ankylopoetica) voor kinderen < 6 jaar 

(geen leeftijdsondergrens) 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 
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Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1059 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Psoriasis bij kinderen < 4 jaar (geen 

leeftijdsondergrens). 

Verkorte indicatie: Psoriasis (Kind 0-4 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1060 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Juveniele artritis psoriatica. 

Verkorte indicatie: PsA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1061 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Uveïtis: geen leeftijdsondergrens. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1062 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Polyarticulaire juveniele idiopathische 

artritis; < 2 jaar (geen leeftijdsondergrens). 

Verkorte indicatie: JIA-poly (Kind 0-2 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1063 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Overige autoinflammatoire aandoeningen 

die niet reageren op de conventionele therapie, 

waaronder juveniele sarcoïdose, Blau syndroom en 

Chronische Recidiverende Multifocale Osteomyelitis 

(CRMO)/Synovitis, Acne, Pustulose, Hyperostose en 

Ostitis (SAPHO): geen leeftijdsondergrens. 

Verkorte indicatie: Auto-inflammatoire ziekte (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

INCRELEX INJVLST 10MG/ML FLACON 4ML 

 

Zindex nummer: 15255042 

ATC Code: H01AC03 

Werkzame stof: MECASERMINE 

Registratienummer: EU/1/07/402/001 

Fabrikant: IPSEN FARMACEUTICA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 352 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor langdurige behandeling van groeistoornissen bij 

kinderen en adolescenten van 2 tot 18 jaar oud met 

ernstige primaire insulineachtige-groeifactor-1-

deficiëntie (primaire IGFD). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, primair IGFD (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

INFLECTRA INFUSIEPOEDER FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 16078918 

ATC Code: L04AB02 

Werkzame stof: INFLIXIMAB 

Registratienummer: EU/1/13/854/001 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 320 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige, actieve 
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ziekte van Crohn bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum; of bij patiënten die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 321 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve ziekte van Crohn met 

fistelvorming bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een conventionele therapie (zoals 

antibiotica, drainage en immunosuppressieve 

therapie). 

Verkorte indicatie: Crohn, met fistelvorming (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 322 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige, actieve ziekte van 

Crohn bij kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die 

nog niet reageerden op conventionele therapieën 

waaronder behandeling met een corticosteroïd, een 

immunomodulator en primaire voedingstherapie; of 

bij pediatrische patiënten die een dergelijke 

behandeling niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 323 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

actieve ziekte wanneer de respons op disease-

modifying antirheumatica (DMARDs), inclusief 

methotrexaat, onvoldoende was. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 325 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve en progressieve artritis psoriatica bij 

volwassen patiënten wanneer de respons op 

voorafgaande therapie met DMARDs onvoldoende 

was. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, combi MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 326 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige plaque 

psoriasis bij volwassen patiënten die niet reageerden 

op een andere systemische therapie met inbegrip van 

ciclosporine, methotrexaat of psoralen-ultraviolet A 

(PUVA), of bij wie een dergelijke therapie gecontra-

indiceerd is, of die een dergelijke therapie niet 

verdragen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 327 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige actieve colitis 

ulcerosa bij volwassen patiënten die niet voldoende 

reageerden op een conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 328 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstig actieve colitis ulcerosa bij 

kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die niet 

voldoende reageerden op conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 965 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

ernstige, actieve en progressieve ziekte die niet 

eerder behandeld werden met methotrexaat of 

andere DMARDs. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 966 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van actieve en 

progressieve artritis psoriatica bij volwassen 

patiënten wanneer de respons op voorafgaande 

therapie met DMARDs onvoldoende was en die 

intolerantie vertonen voor methotrexaat of bij wie 

methotrexaat gecontra-indiceerd is. 
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Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 18 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 632 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acneiforme dermatosen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acneiforme dermatosen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 634 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Actieve juveniele idiopatische artritis met 

polyarticulair beloop met onvoldoende respons op 1 

of meerdere disease modifying antirheumatic drugs. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 734 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Conventionele therapie refractaire extra-intestinale 

verschijnselen van inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IBD, extra-intestinaal (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 748 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eosinofiele fasciitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Eosinofiele fasciitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 751 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele actieve spondylitis ankylopoeitica 

(= JIA enthesitis) waarbij er sprake is van 

onvoldoende respons op tenminste twee 

prostaglandinesynthetaseremmers in maximale 

doseringen en andere conventionele behandeling. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 843 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Crohn bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 898 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapsing polychondritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polychondritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 908 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische juveniele idiopathische arthritis met 

polyarticulair beloop. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch poly  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 912 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente sarcoidose met onacceptabele 

steroid behoefte en/of bedriegende 

orgaanmanifestaties (o.a. neurosarcoidose) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (Volw.) (therapieresistent) 
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Indicatienummer: 914 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente vasculitiden als takayasu, 

polyarteritis nodosa en kawasaki bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1035 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Granulomateuze ziekte en autoimmuun 

cytopenien bij common variabele immuundeficiëntie 

(CVID) e.d.. 

Verkorte indicatie: Granulomateuze ziekte of auto-immuun cytopenie bij 

CVID (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1150 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Colitis ulcerosa bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1151 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij kinderen. 
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Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1152 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Sarcoïdose gerelateerde) uveïtis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1153 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: JIA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1154 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder 

Blau syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1234 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis ernstige plaque < 18jr. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1235 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis pustulosa bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type pustulosa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1236 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij therapie resistente toxiciteit van immuuntherapie 

met checkpoint remmers (zoals ipilimumab en 

nivolumab), zoals bijvoorbeeld colitis en pneumonitis 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Toxiciteit checkpointremmer (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1284 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Acne  ́bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente Acné (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1285 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Ernstige therapieresistente Chronisch Recidiverende 

Multifocale Osteomyelitis (CRMO) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: CRMO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1286 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Hyperostose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Hyperostose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1287 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Pustulose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Pustulose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1288 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Ostitis (SAPHO) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: SAPHO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

INFLECTRA INFUSIEPOEDER FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 16089472 

ATC Code: L04AB02 

Werkzame stof: INFLIXIMAB 

Registratienummer: EU/1/13/854/001 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 320 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige, actieve 

ziekte van Crohn bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum; of bij patiënten die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 
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contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 321 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve ziekte van Crohn met 

fistelvorming bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een conventionele therapie (zoals 

antibiotica, drainage en immunosuppressieve 

therapie). 

Verkorte indicatie: Crohn, met fistelvorming (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 322 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige, actieve ziekte van 

Crohn bij kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die 

nog niet reageerden op conventionele therapieën 

waaronder behandeling met een corticosteroïd, een 

immunomodulator en primaire voedingstherapie; of 

bij pediatrische patiënten die een dergelijke 

behandeling niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 323 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

actieve ziekte wanneer de respons op disease-

modifying antirheumatica (DMARDs), inclusief 

methotrexaat, onvoldoende was. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 325 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve en progressieve artritis psoriatica bij 

volwassen patiënten wanneer de respons op 

voorafgaande therapie met DMARDs onvoldoende 

was. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, combi MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 326 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige plaque 

psoriasis bij volwassen patiënten die niet reageerden 

op een andere systemische therapie met inbegrip van 

ciclosporine, methotrexaat of psoralen-ultraviolet A 

(PUVA), of bij wie een dergelijke therapie gecontra-

indiceerd is, of die een dergelijke therapie niet 
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verdragen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 327 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige actieve colitis 

ulcerosa bij volwassen patiënten die niet voldoende 

reageerden op een conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 328 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstig actieve colitis ulcerosa bij 

kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die niet 

voldoende reageerden op conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 965 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

ernstige, actieve en progressieve ziekte die niet 

eerder behandeld werden met methotrexaat of 

andere DMARDs. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 966 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van actieve en 

progressieve artritis psoriatica bij volwassen 

patiënten wanneer de respons op voorafgaande 

therapie met DMARDs onvoldoende was en die 

intolerantie vertonen voor methotrexaat of bij wie 

methotrexaat gecontra-indiceerd is. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 18 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 
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en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 632 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acneiforme dermatosen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acneiforme dermatosen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 634 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Actieve juveniele idiopatische artritis met 

polyarticulair beloop met onvoldoende respons op 1 

of meerdere disease modifying antirheumatic drugs. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 734 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Conventionele therapie refractaire extra-intestinale 

verschijnselen van inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IBD, extra-intestinaal (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 748 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eosinofiele fasciitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Eosinofiele fasciitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 751 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele actieve spondylitis ankylopoeitica 

(= JIA enthesitis) waarbij er sprake is van 

onvoldoende respons op tenminste twee 

prostaglandinesynthetaseremmers in maximale 

doseringen en andere conventionele behandeling. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 843 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Crohn bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 898 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapsing polychondritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polychondritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 908 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische juveniele idiopathische arthritis met 

polyarticulair beloop. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch poly  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 912 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente sarcoidose met onacceptabele 

steroid behoefte en/of bedriegende 

orgaanmanifestaties (o.a. neurosarcoidose) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 914 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente vasculitiden als takayasu, 

polyarteritis nodosa en kawasaki bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1035 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Granulomateuze ziekte en autoimmuun 

cytopenien bij common variabele immuundeficiëntie 

(CVID) e.d.. 

Verkorte indicatie: Granulomateuze ziekte of auto-immuun cytopenie bij 

CVID (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1150 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Colitis ulcerosa bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1151 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1152 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Sarcoïdose gerelateerde) uveïtis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1153 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: JIA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1154 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder 

Blau syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1234 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis ernstige plaque < 18jr. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1235 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis pustulosa bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type pustulosa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1236 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij therapie resistente toxiciteit van immuuntherapie 

met checkpoint remmers (zoals ipilimumab en 

nivolumab), zoals bijvoorbeeld colitis en pneumonitis 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Toxiciteit checkpointremmer (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1284 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Acne  ́bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente Acné (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1285 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Chronisch Recidiverende 

Multifocale Osteomyelitis (CRMO) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: CRMO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1286 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Ernstige therapieresistente Hyperostose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Hyperostose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1287 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Pustulose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Pustulose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1288 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Ostitis (SAPHO) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: SAPHO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

INFLECTRA INFUSIEPOEDER FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 16117239 

ATC Code: L04AB02 

Werkzame stof: INFLIXIMAB 

Registratienummer: EU/1/13/854/001 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 320 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige, actieve 

ziekte van Crohn bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum; of bij patiënten die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 321 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve ziekte van Crohn met 

fistelvorming bij volwassen patiënten die nog niet 
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reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een conventionele therapie (zoals 

antibiotica, drainage en immunosuppressieve 

therapie). 

Verkorte indicatie: Crohn, met fistelvorming (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 322 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige, actieve ziekte van 

Crohn bij kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die 

nog niet reageerden op conventionele therapieën 

waaronder behandeling met een corticosteroïd, een 

immunomodulator en primaire voedingstherapie; of 

bij pediatrische patiënten die een dergelijke 

behandeling niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 323 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

actieve ziekte wanneer de respons op disease-

modifying antirheumatica (DMARDs), inclusief 

methotrexaat, onvoldoende was. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 325 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve en progressieve artritis psoriatica bij 

volwassen patiënten wanneer de respons op 

voorafgaande therapie met DMARDs onvoldoende 

was. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, combi MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 326 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige plaque 

psoriasis bij volwassen patiënten die niet reageerden 

op een andere systemische therapie met inbegrip van 

ciclosporine, methotrexaat of psoralen-ultraviolet A 

(PUVA), of bij wie een dergelijke therapie gecontra-

indiceerd is, of die een dergelijke therapie niet 

verdragen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 327 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige actieve colitis 

ulcerosa bij volwassen patiënten die niet voldoende 

reageerden op een conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 328 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstig actieve colitis ulcerosa bij 

kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die niet 

voldoende reageerden op conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 965 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

ernstige, actieve en progressieve ziekte die niet 

eerder behandeld werden met methotrexaat of 

andere DMARDs. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 966 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van actieve en 

progressieve artritis psoriatica bij volwassen 

patiënten wanneer de respons op voorafgaande 

therapie met DMARDs onvoldoende was en die 

intolerantie vertonen voor methotrexaat of bij wie 

methotrexaat gecontra-indiceerd is. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 18 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 
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Indicatienummer: 632 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acneiforme dermatosen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acneiforme dermatosen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 634 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Actieve juveniele idiopatische artritis met 

polyarticulair beloop met onvoldoende respons op 1 

of meerdere disease modifying antirheumatic drugs. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 734 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Conventionele therapie refractaire extra-intestinale 

verschijnselen van inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IBD, extra-intestinaal (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 748 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eosinofiele fasciitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Eosinofiele fasciitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 751 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele actieve spondylitis ankylopoeitica 

(= JIA enthesitis) waarbij er sprake is van 

onvoldoende respons op tenminste twee 

prostaglandinesynthetaseremmers in maximale 

doseringen en andere conventionele behandeling. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 843 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Crohn bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 898 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapsing polychondritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polychondritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 908 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische juveniele idiopathische arthritis met 

polyarticulair beloop. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch poly  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 912 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente sarcoidose met onacceptabele 

steroid behoefte en/of bedriegende 

orgaanmanifestaties (o.a. neurosarcoidose) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 914 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente vasculitiden als takayasu, 

polyarteritis nodosa en kawasaki bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1035 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Granulomateuze ziekte en autoimmuun 

cytopenien bij common variabele immuundeficiëntie 

(CVID) e.d.. 

Verkorte indicatie: Granulomateuze ziekte of auto-immuun cytopenie bij 

CVID (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1150 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Colitis ulcerosa bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1151 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1152 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Sarcoïdose gerelateerde) uveïtis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1153 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: JIA (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1154 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder 

Blau syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1234 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis ernstige plaque < 18jr. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1235 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis pustulosa bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type pustulosa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1236 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij therapie resistente toxiciteit van immuuntherapie 

met checkpoint remmers (zoals ipilimumab en 

nivolumab), zoals bijvoorbeeld colitis en pneumonitis 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Toxiciteit checkpointremmer (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1284 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Acne  ́bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente Acné (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1285 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Chronisch Recidiverende 

Multifocale Osteomyelitis (CRMO) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: CRMO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1286 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Hyperostose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Hyperostose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1287 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Pustulose bij kinderen. 
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Verkorte indicatie: Pustulose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1288 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Ostitis (SAPHO) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: SAPHO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

INFLECTRA INFUSIEPOEDER FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 16150317 

ATC Code: L04AB02 

Werkzame stof: INFLIXIMAB 

Registratienummer: EU/1/13/854/003 

Fabrikant: MEDCOR PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 320 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige, actieve 

ziekte van Crohn bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum; of bij patiënten die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 321 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve ziekte van Crohn met 

fistelvorming bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een conventionele therapie (zoals 

antibiotica, drainage en immunosuppressieve 

therapie). 

Verkorte indicatie: Crohn, met fistelvorming (Volw.) (therapieresistent) 
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Indicatienummer: 322 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige, actieve ziekte van 

Crohn bij kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die 

nog niet reageerden op conventionele therapieën 

waaronder behandeling met een corticosteroïd, een 

immunomodulator en primaire voedingstherapie; of 

bij pediatrische patiënten die een dergelijke 

behandeling niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 323 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

actieve ziekte wanneer de respons op disease-

modifying antirheumatica (DMARDs), inclusief 

methotrexaat, onvoldoende was. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 325 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve en progressieve artritis psoriatica bij 

volwassen patiënten wanneer de respons op 

voorafgaande therapie met DMARDs onvoldoende 

was. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, combi MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 326 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige plaque 

psoriasis bij volwassen patiënten die niet reageerden 

op een andere systemische therapie met inbegrip van 

ciclosporine, methotrexaat of psoralen-ultraviolet A 

(PUVA), of bij wie een dergelijke therapie gecontra-

indiceerd is, of die een dergelijke therapie niet 

verdragen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 327 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige actieve colitis 

ulcerosa bij volwassen patiënten die niet voldoende 

reageerden op een conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 
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Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 328 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstig actieve colitis ulcerosa bij 

kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die niet 

voldoende reageerden op conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 965 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

ernstige, actieve en progressieve ziekte die niet 

eerder behandeld werden met methotrexaat of 

andere DMARDs. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 966 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van actieve en 

progressieve artritis psoriatica bij volwassen 

patiënten wanneer de respons op voorafgaande 

therapie met DMARDs onvoldoende was en die 

intolerantie vertonen voor methotrexaat of bij wie 

methotrexaat gecontra-indiceerd is. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 18 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 632 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acneiforme dermatosen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acneiforme dermatosen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 634 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Actieve juveniele idiopatische artritis met 

polyarticulair beloop met onvoldoende respons op 1 

of meerdere disease modifying antirheumatic drugs. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 734 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Conventionele therapie refractaire extra-intestinale 

verschijnselen van inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IBD, extra-intestinaal (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 748 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eosinofiele fasciitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Eosinofiele fasciitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 751 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele actieve spondylitis ankylopoeitica 

(= JIA enthesitis) waarbij er sprake is van 

onvoldoende respons op tenminste twee 

prostaglandinesynthetaseremmers in maximale 

doseringen en andere conventionele behandeling. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 843 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Crohn bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 898 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapsing polychondritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polychondritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 908 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische juveniele idiopathische arthritis met 

polyarticulair beloop. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch poly  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 912 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente sarcoidose met onacceptabele 

steroid behoefte en/of bedriegende 

orgaanmanifestaties (o.a. neurosarcoidose) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 914 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente vasculitiden als takayasu, 

polyarteritis nodosa en kawasaki bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1035 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Granulomateuze ziekte en autoimmuun 

cytopenien bij common variabele immuundeficiëntie 

(CVID) e.d.. 

Verkorte indicatie: Granulomateuze ziekte of auto-immuun cytopenie bij 

CVID (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1150 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Colitis ulcerosa bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1151 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1152 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Sarcoïdose gerelateerde) uveïtis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1153 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: JIA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1154 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder 

Blau syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1234 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis ernstige plaque < 18jr. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1235 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis pustulosa bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type pustulosa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1236 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij therapie resistente toxiciteit van immuuntherapie 

met checkpoint remmers (zoals ipilimumab en 

nivolumab), zoals bijvoorbeeld colitis en pneumonitis 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Toxiciteit checkpointremmer (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1284 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Acne  ́bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente Acné (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1285 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Chronisch Recidiverende 

Multifocale Osteomyelitis (CRMO) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: CRMO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1286 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Hyperostose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Hyperostose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1287 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Pustulose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Pustulose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1288 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Ostitis (SAPHO) bij 

kinderen. 
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Verkorte indicatie: SAPHO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

INFLECTRA INFUSIEPOEDER FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 16181328 

ATC Code: L04AB02 

Werkzame stof: INFLIXIMAB 

Registratienummer: EU/1/13/854/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 320 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige, actieve 

ziekte van Crohn bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum; of bij patiënten die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 321 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve ziekte van Crohn met 

fistelvorming bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een conventionele therapie (zoals 

antibiotica, drainage en immunosuppressieve 

therapie). 

Verkorte indicatie: Crohn, met fistelvorming (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 322 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige, actieve ziekte van 

Crohn bij kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die 

nog niet reageerden op conventionele therapieën 

waaronder behandeling met een corticosteroïd, een 

immunomodulator en primaire voedingstherapie; of 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1665 van 4271 

bij pediatrische patiënten die een dergelijke 

behandeling niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 323 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

actieve ziekte wanneer de respons op disease-

modifying antirheumatica (DMARDs), inclusief 

methotrexaat, onvoldoende was. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 325 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve en progressieve artritis psoriatica bij 

volwassen patiënten wanneer de respons op 

voorafgaande therapie met DMARDs onvoldoende 

was. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, combi MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 326 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige plaque 

psoriasis bij volwassen patiënten die niet reageerden 

op een andere systemische therapie met inbegrip van 

ciclosporine, methotrexaat of psoralen-ultraviolet A 

(PUVA), of bij wie een dergelijke therapie gecontra-

indiceerd is, of die een dergelijke therapie niet 

verdragen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 327 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige actieve colitis 

ulcerosa bij volwassen patiënten die niet voldoende 

reageerden op een conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 328 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstig actieve colitis ulcerosa bij 
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kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die niet 

voldoende reageerden op conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 965 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

ernstige, actieve en progressieve ziekte die niet 

eerder behandeld werden met methotrexaat of 

andere DMARDs. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 966 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van actieve en 

progressieve artritis psoriatica bij volwassen 

patiënten wanneer de respons op voorafgaande 

therapie met DMARDs onvoldoende was en die 

intolerantie vertonen voor methotrexaat of bij wie 

methotrexaat gecontra-indiceerd is. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 18 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 632 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acneiforme dermatosen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acneiforme dermatosen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 634 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Actieve juveniele idiopatische artritis met 

polyarticulair beloop met onvoldoende respons op 1 

of meerdere disease modifying antirheumatic drugs. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 734 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Conventionele therapie refractaire extra-intestinale 

verschijnselen van inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IBD, extra-intestinaal (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 748 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eosinofiele fasciitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Eosinofiele fasciitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 751 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele actieve spondylitis ankylopoeitica 

(= JIA enthesitis) waarbij er sprake is van 

onvoldoende respons op tenminste twee 

prostaglandinesynthetaseremmers in maximale 

doseringen en andere conventionele behandeling. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 843 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Crohn bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 
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Indicatienummer: 898 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapsing polychondritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polychondritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 908 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische juveniele idiopathische arthritis met 

polyarticulair beloop. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch poly  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 912 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente sarcoidose met onacceptabele 

steroid behoefte en/of bedriegende 

orgaanmanifestaties (o.a. neurosarcoidose) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 914 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente vasculitiden als takayasu, 

polyarteritis nodosa en kawasaki bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1669 van 4271 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1035 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Granulomateuze ziekte en autoimmuun 

cytopenien bij common variabele immuundeficiëntie 

(CVID) e.d.. 

Verkorte indicatie: Granulomateuze ziekte of auto-immuun cytopenie bij 

CVID (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1150 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Colitis ulcerosa bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1151 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1152 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Sarcoïdose gerelateerde) uveïtis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1153 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: JIA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1154 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder 

Blau syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 
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Indicatienummer: 1234 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis ernstige plaque < 18jr. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1235 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis pustulosa bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type pustulosa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1236 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij therapie resistente toxiciteit van immuuntherapie 

met checkpoint remmers (zoals ipilimumab en 

nivolumab), zoals bijvoorbeeld colitis en pneumonitis 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Toxiciteit checkpointremmer (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1284 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Acne  ́bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente Acné (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1285 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Chronisch Recidiverende 

Multifocale Osteomyelitis (CRMO) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: CRMO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1286 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Hyperostose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Hyperostose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1287 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Pustulose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Pustulose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1288 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Ostitis (SAPHO) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: SAPHO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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INFVLST CONC PACLITAXELUM 6MG/ML FLACON  5ML 

 

Zindex nummer: 15109216 

ATC Code: L01CD01 

Werkzame stof: PACLITAXEL 

Registratienummer: 30371 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 423 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassen 

patiënten bij wie de eerstelijnsbehandeling voor 

gemetastaseerde ziekte heeft gefaald en voor wie 

een standaardbehandeling met anthracycline niet 

geïndiceerd is. 

Verkorte indicatie: BC, m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 424 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, 1e lijn, combi met gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 425 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de 

eerstelijnsbehandeling van niet-kleincellige 

longkanker bij volwassen patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, 1e lijn, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 410 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de eerstelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van patiënten 

met voortgeschreden ovariumcarcinoom of met een 

resttumor (>1 cm) na (initiële) laparotomie, in 

combinatie met cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m of resttumor, 1e lijn, combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 413 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de tweedelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van 

gemetastaseerd ovariumcarcinoom na het falen van 

standaard, platina-bevattende therapie. 
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Verkorte indicatie: OvariumC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling voor de behandeling van 

patiënten met klierpositief mammacarcinoom 

aansluitend op behandeling met antracycline en 

cyclofosfamide (AC). Adjuvante behandeling met 

paclitaxel dient beschouwd te worden als een 

alternatief voor verlengde AC-therapie. 

Verkorte indicatie: BC, klierpositief, combi, adjuvant 

 

 

Indicatienummer: 416 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De initiële behandeling van lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerd mammacarcinoom, of in combinatie 

met een antracycline bij patiënten voor wie 

antracycline-therapie geschikt is, of in combinatie 

met trastuzumab bij patiënten bij wie met behulp van 

de immunohistochemische bepalingsmethode 

overexpressie van menselijke epidermale groeifactor 

receptor 2 (HER-2) op 3+ niveau is vastgesteld en 

voor wie een antracycline niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, combi met antracyclines of trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 419 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij patiënten die 

niet reageren op, of niet in aanmerking komen voor, 

standaard antracycline-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 421 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

niet-kleincellig longcarcinoom bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 422 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderde, 

aan AIDS gerelateerde, Kaposisarcoom (KS) waarbij 

een eerdere behandeling met een liposomaal 

antracycline gefaald heeft. 

Verkorte indicatie: KS, Adv, AIDS gerelateerd, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 647 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

gemetastaseerde urotheelcelcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: UCC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 648 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

ramucirumab. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 2de lijn, combi met ramucurimab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 649 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn, combi met 

carbolatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 691 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met adriamycine en cisplatin of in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, m, combi met adriamycine en 

cisplatine of carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 694 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met radiotherapie is 

paclitaxel in combinatie met carboplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, combi met carboplatine en RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 
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Indicatienummer: 705 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd angiosarcoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ASRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 783 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatin bij een recedief of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CervixC, recidief of m, combi met carboplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1029 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Recidief 

kiemceltumor/testes carcinoom. 

Verkorte indicatie: GCT of TestisC, recidief (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1247 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Carcinosarcoom van de uterus bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CarcinoomSRC uterus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1372 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met 
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carboplatine, cisplatine of oxaliplatine en etoposide 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1378 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastateerd, 

gevorderd of voortgeschreden ovariumcarcinoom  bij 

volwassenen in de palliatieve fase in combinatie met 

carboplatine of cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, Adv of m, combi met carboplatine of 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1417 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab bevattende 

chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met niet-reseceerbare, 

gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-

kleincellige longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

overwegend plaveisel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1419 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1420 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten 

met gevorderd (International Federation of 

Gynecology and Obstetrics (FIGO) stadia IIIB, IIIC 

en IV) epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, Adv, 1e lijn, 

combi met carboplatine en bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 
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bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1423 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en cisplatine, of als 

alternatief bevacizumab en topotecan, bij patiënten 

die geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en cisplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1433 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de behandeling 

van patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal 

recidiverend of gemetastaseerd mammacarcinoom 

met een recidief na adjuvante/neoadjuvante 

chemotherapie. Eerdere chemotherapie moet een 

antracycline hebben omvat, tenzij dit klinisch 

gecontra-indiceerd was. 

Verkorte indicatie: BC, LA, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1446 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

trastuzumab voor de neoadjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal 

gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium 

borstkanker met een hoog risico op terugkeer. 

Verkorte indicatie: BC of EBC, LA, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, neo-adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1450 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 
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cyclofosfamide, in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvant, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1455 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: SCLC bij volwassenen, tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met doxorubicine en eventueel ook met 

carboplatine, cyclofosfamide en/of etoposide. 

Verkorte indicatie: SCLC, 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1486 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en carboplatine, of 

als alternatief bevacizumab en topotecan, bij 

patiënten die geen platinumbevattende behandeling 

kunnen ontvangen voor de behandeling van 

volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, 

of gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en carboplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1547 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten in 

redelijk tot goede conditie (PS 0-1), met niet-

reseceerbare, gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC), 

anders dan met overheersend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, 1e lijn, combi 

met carboplatine en bevacizumab  (PS 0-1) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1596 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Neo)adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

met mammacarcinoom (klier positief en negatief). 

Verkorte indicatie: BC, klierpostief of kliernegatief , (neo)adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1597 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd vulvacarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m, combi met cisplatine, oxaliplatine of 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1598 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling van hoog-risico 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 
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Verkorte indicatie: EndometriumCa, high risk, combi met carboplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1607 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab, 

pertuzumab en chemotherapie voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker met een hoog risico op 

recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2685 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en pembrolizumab, 

voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

plaveiselcel-niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, 1e lijn, combi met carboplatine en 

pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab, atezolizumab en 

carboplatine, voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Bij patiënten met EGFR-gemuteerd of ALK-positief 

NSCLC is dit middel, in combinatie met bevacizumab, 

atezolizumab en carboplatine, alleen geïndiceerd na 

falen van geschikte doelgerichte behandelingen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, niet plaveiselcel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab, atezolizumab en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

INFVLST CONC PACLITAXELUM 6MG/ML FLACON 16,7ML 

 

Zindex nummer: 15109224 

ATC Code: L01CD01 

Werkzame stof: PACLITAXEL 

Registratienummer: 30371 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 423 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 
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gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassen 

patiënten bij wie de eerstelijnsbehandeling voor 

gemetastaseerde ziekte heeft gefaald en voor wie 

een standaardbehandeling met anthracycline niet 

geïndiceerd is. 

Verkorte indicatie: BC, m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 424 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, 1e lijn, combi met gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 425 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de 

eerstelijnsbehandeling van niet-kleincellige 

longkanker bij volwassen patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, 1e lijn, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 410 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de eerstelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van patiënten 

met voortgeschreden ovariumcarcinoom of met een 

resttumor (>1 cm) na (initiële) laparotomie, in 

combinatie met cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m of resttumor, 1e lijn, combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 413 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de tweedelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van 

gemetastaseerd ovariumcarcinoom na het falen van 

standaard, platina-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling voor de behandeling van 

patiënten met klierpositief mammacarcinoom 

aansluitend op behandeling met antracycline en 

cyclofosfamide (AC). Adjuvante behandeling met 

paclitaxel dient beschouwd te worden als een 

alternatief voor verlengde AC-therapie. 

Verkorte indicatie: BC, klierpositief, combi, adjuvant 

 

 

Indicatienummer: 416 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De initiële behandeling van lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerd mammacarcinoom, of in combinatie 

met een antracycline bij patiënten voor wie 

antracycline-therapie geschikt is, of in combinatie 

met trastuzumab bij patiënten bij wie met behulp van 

de immunohistochemische bepalingsmethode 

overexpressie van menselijke epidermale groeifactor 

receptor 2 (HER-2) op 3+ niveau is vastgesteld en 

voor wie een antracycline niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, combi met antracyclines of trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 419 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij patiënten die 

niet reageren op, of niet in aanmerking komen voor, 

standaard antracycline-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 421 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

niet-kleincellig longcarcinoom bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 422 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderde, 

aan AIDS gerelateerde, Kaposisarcoom (KS) waarbij 

een eerdere behandeling met een liposomaal 

antracycline gefaald heeft. 

Verkorte indicatie: KS, Adv, AIDS gerelateerd, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 647 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

gemetastaseerde urotheelcelcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: UCC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 648 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

ramucirumab. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 2de lijn, combi met ramucurimab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 649 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn, combi met 

carbolatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 691 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met adriamycine en cisplatin of in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, m, combi met adriamycine en 

cisplatine of carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 694 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met radiotherapie is 

paclitaxel in combinatie met carboplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, combi met carboplatine en RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 705 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd angiosarcoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ASRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1682 van 4271 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 783 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatin bij een recedief of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CervixC, recidief of m, combi met carboplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1029 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Recidief 

kiemceltumor/testes carcinoom. 

Verkorte indicatie: GCT of TestisC, recidief (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1247 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Carcinosarcoom van de uterus bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CarcinoomSRC uterus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1372 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met 

carboplatine, cisplatine of oxaliplatine en etoposide 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1378 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastateerd, 

gevorderd of voortgeschreden ovariumcarcinoom  bij 

volwassenen in de palliatieve fase in combinatie met 

carboplatine of cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, Adv of m, combi met carboplatine of 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1417 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab bevattende 

chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met niet-reseceerbare, 

gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-

kleincellige longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

overwegend plaveisel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1419 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1420 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten 

met gevorderd (International Federation of 

Gynecology and Obstetrics (FIGO) stadia IIIB, IIIC 

en IV) epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, Adv, 1e lijn, 

combi met carboplatine en bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 
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Indicatienummer: 1423 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en cisplatine, of als 

alternatief bevacizumab en topotecan, bij patiënten 

die geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en cisplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1433 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de behandeling 

van patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal 

recidiverend of gemetastaseerd mammacarcinoom 

met een recidief na adjuvante/neoadjuvante 

chemotherapie. Eerdere chemotherapie moet een 

antracycline hebben omvat, tenzij dit klinisch 

gecontra-indiceerd was. 

Verkorte indicatie: BC, LA, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1446 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

trastuzumab voor de neoadjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal 

gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium 

borstkanker met een hoog risico op terugkeer. 

Verkorte indicatie: BC of EBC, LA, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, neo-adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1450 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvant, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1455 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: SCLC bij volwassenen, tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met doxorubicine en eventueel ook met 

carboplatine, cyclofosfamide en/of etoposide. 

Verkorte indicatie: SCLC, 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1486 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: In combinatie met bevacizumab en carboplatine, of 

als alternatief bevacizumab en topotecan, bij 

patiënten die geen platinumbevattende behandeling 

kunnen ontvangen voor de behandeling van 

volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, 

of gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en carboplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1547 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten in 

redelijk tot goede conditie (PS 0-1), met niet-

reseceerbare, gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC), 

anders dan met overheersend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, 1e lijn, combi 

met carboplatine en bevacizumab  (PS 0-1) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1596 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Neo)adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

met mammacarcinoom (klier positief en negatief). 

Verkorte indicatie: BC, klierpostief of kliernegatief , (neo)adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1597 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd vulvacarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m, combi met cisplatine, oxaliplatine of 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1598 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling van hoog-risico 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, high risk, combi met carboplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1607 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab, 

pertuzumab en chemotherapie voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker met een hoog risico op 

recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, adjuvant (Volw.) 
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Indicatienummer: 2685 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en pembrolizumab, 

voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

plaveiselcel-niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, 1e lijn, combi met carboplatine en 

pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab, atezolizumab en 

carboplatine, voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Bij patiënten met EGFR-gemuteerd of ALK-positief 

NSCLC is dit middel, in combinatie met bevacizumab, 

atezolizumab en carboplatine, alleen geïndiceerd na 

falen van geschikte doelgerichte behandelingen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, niet plaveiselcel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab, atezolizumab en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

INFVLST CONC PACLITAXELUM 6MG/ML FLACON 25ML 

 

Zindex nummer: 15109232 

ATC Code: L01CD01 

Werkzame stof: PACLITAXEL 

Registratienummer: 30371 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 423 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassen 

patiënten bij wie de eerstelijnsbehandeling voor 

gemetastaseerde ziekte heeft gefaald en voor wie 

een standaardbehandeling met anthracycline niet 

geïndiceerd is. 

Verkorte indicatie: BC, m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 424 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, 1e lijn, combi met gemcitabine (Volw.) 
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Indicatienummer: 425 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de 

eerstelijnsbehandeling van niet-kleincellige 

longkanker bij volwassen patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, 1e lijn, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 410 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de eerstelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van patiënten 

met voortgeschreden ovariumcarcinoom of met een 

resttumor (>1 cm) na (initiële) laparotomie, in 

combinatie met cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m of resttumor, 1e lijn, combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 413 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de tweedelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van 

gemetastaseerd ovariumcarcinoom na het falen van 

standaard, platina-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling voor de behandeling van 

patiënten met klierpositief mammacarcinoom 

aansluitend op behandeling met antracycline en 

cyclofosfamide (AC). Adjuvante behandeling met 

paclitaxel dient beschouwd te worden als een 

alternatief voor verlengde AC-therapie. 

Verkorte indicatie: BC, klierpositief, combi, adjuvant 

 

 

Indicatienummer: 416 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De initiële behandeling van lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerd mammacarcinoom, of in combinatie 

met een antracycline bij patiënten voor wie 

antracycline-therapie geschikt is, of in combinatie 

met trastuzumab bij patiënten bij wie met behulp van 

de immunohistochemische bepalingsmethode 

overexpressie van menselijke epidermale groeifactor 

receptor 2 (HER-2) op 3+ niveau is vastgesteld en 

voor wie een antracycline niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, combi met antracyclines of trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 419 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij patiënten die 

niet reageren op, of niet in aanmerking komen voor, 

standaard antracycline-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 421 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

niet-kleincellig longcarcinoom bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 422 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderde, 

aan AIDS gerelateerde, Kaposisarcoom (KS) waarbij 

een eerdere behandeling met een liposomaal 

antracycline gefaald heeft. 

Verkorte indicatie: KS, Adv, AIDS gerelateerd, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 647 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

gemetastaseerde urotheelcelcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: UCC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 648 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

ramucirumab. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 2de lijn, combi met ramucurimab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 649 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn, combi met 

carbolatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 
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Indicatienummer: 691 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met adriamycine en cisplatin of in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, m, combi met adriamycine en 

cisplatine of carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 694 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met radiotherapie is 

paclitaxel in combinatie met carboplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, combi met carboplatine en RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 705 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd angiosarcoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ASRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 783 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatin bij een recedief of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CervixC, recidief of m, combi met carboplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1029 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Recidief 

kiemceltumor/testes carcinoom. 

Verkorte indicatie: GCT of TestisC, recidief (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1247 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Carcinosarcoom van de uterus bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CarcinoomSRC uterus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1372 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met 

carboplatine, cisplatine of oxaliplatine en etoposide 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1378 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastateerd, 

gevorderd of voortgeschreden ovariumcarcinoom  bij 

volwassenen in de palliatieve fase in combinatie met 

carboplatine of cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, Adv of m, combi met carboplatine of 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1417 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab bevattende 

chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met niet-reseceerbare, 

gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-

kleincellige longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

overwegend plaveisel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1419 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 
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eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1420 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten 

met gevorderd (International Federation of 

Gynecology and Obstetrics (FIGO) stadia IIIB, IIIC 

en IV) epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, Adv, 1e lijn, 

combi met carboplatine en bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1423 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en cisplatine, of als 

alternatief bevacizumab en topotecan, bij patiënten 

die geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en cisplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1433 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de behandeling 

van patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal 

recidiverend of gemetastaseerd mammacarcinoom 

met een recidief na adjuvante/neoadjuvante 

chemotherapie. Eerdere chemotherapie moet een 

antracycline hebben omvat, tenzij dit klinisch 

gecontra-indiceerd was. 

Verkorte indicatie: BC, LA, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1446 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

trastuzumab voor de neoadjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal 

gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium 

borstkanker met een hoog risico op terugkeer. 

Verkorte indicatie: BC of EBC, LA, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, neo-adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1450 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvant, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1455 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: SCLC bij volwassenen, tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met doxorubicine en eventueel ook met 

carboplatine, cyclofosfamide en/of etoposide. 

Verkorte indicatie: SCLC, 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1486 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en carboplatine, of 

als alternatief bevacizumab en topotecan, bij 

patiënten die geen platinumbevattende behandeling 

kunnen ontvangen voor de behandeling van 

volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, 

of gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en carboplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1547 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten in 

redelijk tot goede conditie (PS 0-1), met niet-
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reseceerbare, gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC), 

anders dan met overheersend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, 1e lijn, combi 

met carboplatine en bevacizumab  (PS 0-1) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1596 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Neo)adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

met mammacarcinoom (klier positief en negatief). 

Verkorte indicatie: BC, klierpostief of kliernegatief , (neo)adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1597 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd vulvacarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m, combi met cisplatine, oxaliplatine of 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1598 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling van hoog-risico 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, high risk, combi met carboplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1607 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab, 

pertuzumab en chemotherapie voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker met een hoog risico op 

recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2685 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en pembrolizumab, 

voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

plaveiselcel-niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, 1e lijn, combi met carboplatine en 

pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab, atezolizumab en 

carboplatine, voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met gemetastaseerd niet-
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plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Bij patiënten met EGFR-gemuteerd of ALK-positief 

NSCLC is dit middel, in combinatie met bevacizumab, 

atezolizumab en carboplatine, alleen geïndiceerd na 

falen van geschikte doelgerichte behandelingen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, niet plaveiselcel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab, atezolizumab en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

INFVLST CONC PACLITAXELUM 6MG/ML FLACON 50ML 

 

Zindex nummer: 15109240 

ATC Code: L01CD01 

Werkzame stof: PACLITAXEL 

Registratienummer: 30371 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 423 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassen 

patiënten bij wie de eerstelijnsbehandeling voor 

gemetastaseerde ziekte heeft gefaald en voor wie 

een standaardbehandeling met anthracycline niet 

geïndiceerd is. 

Verkorte indicatie: BC, m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 424 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, 1e lijn, combi met gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 425 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de 

eerstelijnsbehandeling van niet-kleincellige 

longkanker bij volwassen patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, 1e lijn, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 410 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de eerstelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van patiënten 
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met voortgeschreden ovariumcarcinoom of met een 

resttumor (>1 cm) na (initiële) laparotomie, in 

combinatie met cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m of resttumor, 1e lijn, combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 413 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de tweedelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van 

gemetastaseerd ovariumcarcinoom na het falen van 

standaard, platina-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling voor de behandeling van 

patiënten met klierpositief mammacarcinoom 

aansluitend op behandeling met antracycline en 

cyclofosfamide (AC). Adjuvante behandeling met 

paclitaxel dient beschouwd te worden als een 

alternatief voor verlengde AC-therapie. 

Verkorte indicatie: BC, klierpositief, combi, adjuvant 

 

 

Indicatienummer: 416 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De initiële behandeling van lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerd mammacarcinoom, of in combinatie 

met een antracycline bij patiënten voor wie 

antracycline-therapie geschikt is, of in combinatie 

met trastuzumab bij patiënten bij wie met behulp van 

de immunohistochemische bepalingsmethode 

overexpressie van menselijke epidermale groeifactor 

receptor 2 (HER-2) op 3+ niveau is vastgesteld en 

voor wie een antracycline niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, combi met antracyclines of trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 419 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij patiënten die 

niet reageren op, of niet in aanmerking komen voor, 

standaard antracycline-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 421 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

niet-kleincellig longcarcinoom bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, combi met cisplatine (Volw.) 
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Indicatienummer: 422 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderde, 

aan AIDS gerelateerde, Kaposisarcoom (KS) waarbij 

een eerdere behandeling met een liposomaal 

antracycline gefaald heeft. 

Verkorte indicatie: KS, Adv, AIDS gerelateerd, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 647 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

gemetastaseerde urotheelcelcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: UCC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 648 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

ramucirumab. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 2de lijn, combi met ramucurimab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 649 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn, combi met 

carbolatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 691 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met adriamycine en cisplatin of in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, m, combi met adriamycine en 

cisplatine of carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 694 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een oesofaguscarcinoom bij 
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volwassenen in combinatie met radiotherapie is 

paclitaxel in combinatie met carboplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, combi met carboplatine en RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 705 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd angiosarcoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ASRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 783 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatin bij een recedief of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CervixC, recidief of m, combi met carboplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1029 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Recidief 

kiemceltumor/testes carcinoom. 

Verkorte indicatie: GCT of TestisC, recidief (Adolescent) 
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Indicatienummer: 1247 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Carcinosarcoom van de uterus bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CarcinoomSRC uterus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1372 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met 

carboplatine, cisplatine of oxaliplatine en etoposide 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1378 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastateerd, 

gevorderd of voortgeschreden ovariumcarcinoom  bij 

volwassenen in de palliatieve fase in combinatie met 

carboplatine of cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, Adv of m, combi met carboplatine of 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1417 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab bevattende 

chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met niet-reseceerbare, 

gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-

kleincellige longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

overwegend plaveisel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1419 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1420 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten 

met gevorderd (International Federation of 

Gynecology and Obstetrics (FIGO) stadia IIIB, IIIC 

en IV) epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, Adv, 1e lijn, 

combi met carboplatine en bevacizumab (Volw.) 
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Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1423 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en cisplatine, of als 

alternatief bevacizumab en topotecan, bij patiënten 

die geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en cisplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1433 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de behandeling 

van patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal 

recidiverend of gemetastaseerd mammacarcinoom 

met een recidief na adjuvante/neoadjuvante 

chemotherapie. Eerdere chemotherapie moet een 

antracycline hebben omvat, tenzij dit klinisch 

gecontra-indiceerd was. 

Verkorte indicatie: BC, LA, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1446 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 
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trastuzumab voor de neoadjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal 

gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium 

borstkanker met een hoog risico op terugkeer. 

Verkorte indicatie: BC of EBC, LA, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, neo-adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1450 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvant, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1455 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: SCLC bij volwassenen, tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met doxorubicine en eventueel ook met 

carboplatine, cyclofosfamide en/of etoposide. 

Verkorte indicatie: SCLC, 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1486 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en carboplatine, of 

als alternatief bevacizumab en topotecan, bij 

patiënten die geen platinumbevattende behandeling 

kunnen ontvangen voor de behandeling van 

volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, 

of gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en carboplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1547 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten in 

redelijk tot goede conditie (PS 0-1), met niet-

reseceerbare, gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC), 

anders dan met overheersend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, 1e lijn, combi 

met carboplatine en bevacizumab  (PS 0-1) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1596 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Neo)adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

met mammacarcinoom (klier positief en negatief). 

Verkorte indicatie: BC, klierpostief of kliernegatief , (neo)adjuvant 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 1597 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd vulvacarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m, combi met cisplatine, oxaliplatine of 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1598 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling van hoog-risico 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, high risk, combi met carboplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1607 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab, 

pertuzumab en chemotherapie voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker met een hoog risico op 

recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2685 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en pembrolizumab, 

voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

plaveiselcel-niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, 1e lijn, combi met carboplatine en 

pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab, atezolizumab en 

carboplatine, voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Bij patiënten met EGFR-gemuteerd of ALK-positief 

NSCLC is dit middel, in combinatie met bevacizumab, 

atezolizumab en carboplatine, alleen geïndiceerd na 

falen van geschikte doelgerichte behandelingen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, niet plaveiselcel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab, atezolizumab en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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INLYTA TABLET FILMOMHULD 1MG 

 

Zindex nummer: 15824152 

ATC Code: L01XE17 

Werkzame stof: AXITINIB 

Registratienummer: EU/1/12/777/002 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 43 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

gevorderd/gemetastaseerd niercelcarcinoom (RCC) 

na falen van een eerdere behandeling met sunitinib 

of een cytokine. 

Verkorte indicatie: RCC, adv of m, >=2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

INLYTA TABLET FILMOMHULD 1MG 

 

Zindex nummer: 15999092 

ATC Code: L01XE17 

Werkzame stof: AXITINIB 

Registratienummer: EU/1/12/777/002 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 43 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

gevorderd/gemetastaseerd niercelcarcinoom (RCC) 

na falen van een eerdere behandeling met sunitinib 

of een cytokine. 

Verkorte indicatie: RCC, adv of m, >=2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

INLYTA TABLET FILMOMHULD 5MG 

 

Zindex nummer: 15824195 

ATC Code: L01XE17 

Werkzame stof: AXITINIB 

Registratienummer: EU/1/12/777/005 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 43 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

gevorderd/gemetastaseerd niercelcarcinoom (RCC) 

na falen van een eerdere behandeling met sunitinib 

of een cytokine. 

Verkorte indicatie: RCC, adv of m, >=2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

INLYTA TABLET FILMOMHULD 5MG 

 

Zindex nummer: 15999106 

ATC Code: L01XE17 

Werkzame stof: AXITINIB 

Registratienummer: EU/1/12/777/005 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 43 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

gevorderd/gemetastaseerd niercelcarcinoom (RCC) 

na falen van een eerdere behandeling met sunitinib 

of een cytokine. 

Verkorte indicatie: RCC, adv of m, >=2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

INLYTA TABLET FILMOMHULD 5MG 

 

Zindex nummer: 16151992 

ATC Code: L01XE17 

Werkzame stof: AXITINIB 

Registratienummer: EU/1/12/777/005 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 43 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

gevorderd/gemetastaseerd niercelcarcinoom (RCC) 

na falen van een eerdere behandeling met sunitinib 

of een cytokine. 

Verkorte indicatie: RCC, adv of m, >=2de lijn (Volw.) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

INLYTA TABLET FILMOMHULD 5MG 

 

Zindex nummer: 16181263 

ATC Code: L01XE17 

Werkzame stof: AXITINIB 

Registratienummer: EU/1/12/777/005 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 43 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

gevorderd/gemetastaseerd niercelcarcinoom (RCC) 

na falen van een eerdere behandeling met sunitinib 

of een cytokine. 

Verkorte indicatie: RCC, adv of m, >=2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

INLYTA TABLET FILMOMHULD 7MG 

 

Zindex nummer: 16086279 

ATC Code: L01XE17 

Werkzame stof: AXITINIB 

Registratienummer: EU/1/12/777/011 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 43 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

gevorderd/gemetastaseerd niercelcarcinoom (RCC) 

na falen van een eerdere behandeling met sunitinib 

of een cytokine. 

Verkorte indicatie: RCC, adv of m, >=2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

INLYTA TABLET FILMOMHULD 7MG 

 

Zindex nummer: 16229525 
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ATC Code: L01XE17 

Werkzame stof: AXITINIB 

Registratienummer: EU/1/12/777/011 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 43 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

gevorderd/gemetastaseerd niercelcarcinoom (RCC) 

na falen van een eerdere behandeling met sunitinib 

of een cytokine. 

Verkorte indicatie: RCC, adv of m, >=2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

INLYTA TABLET FILMOMHULD 7MG 

 

Zindex nummer: 16232070 

ATC Code: L01XE17 

Werkzame stof: AXITINIB 

Registratienummer: EU/1/12/777/011 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 43 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

gevorderd/gemetastaseerd niercelcarcinoom (RCC) 

na falen van een eerdere behandeling met sunitinib 

of een cytokine. 

Verkorte indicatie: RCC, adv of m, >=2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

INSUMAN IMPLANTABLE INFVLST 400IE/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 16231686 

ATC Code: A10AB01 

Werkzame stof: INSULINE (HUMAAN) 

Registratienummer: EU/1/97/030/202 

Fabrikant: MEDTRONIC TRADING NL B.V. HEERLEN 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 
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diabetes mellitus type 1 die niet onder controle kan 

worden gehouden met subcutane insulinebehandeling 

(inclusief pomp), die frequente, anderszins 

onverklaarde ernstige hyper- en/of hypoglykemie 

hebben. 

Verkorte indicatie: Diabetes mellitus, geen subcutane insuline mogelijk 

(Volw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

INTRATECT INFUSIEVLOEISTOF  50G/1L FLAC  20ML 

 

Zindex nummer: 15659542 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: 32712 

Fabrikant: TWIN PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 
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Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 
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myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 
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corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1710 van 4271 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 
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Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 
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Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 
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immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

INTRATECT INFUSIEVLOEISTOF  50G/1L FLAC  50ML 

 

Zindex nummer: 15659550 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: 32712 

Fabrikant: TWIN PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 
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immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 
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stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 
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Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 
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Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 
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Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 
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Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 
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capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

INTRATECT INFUSIEVLOEISTOF  50G/1L FLAC 100ML 

 

Zindex nummer: 15659569 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: 32712 

Fabrikant: TWIN PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 
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neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 
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Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 
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recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 
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Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 
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Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 
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recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

INTRATECT INFUSIEVLOEISTOF  50G/1L FLAC 200ML 

 

Zindex nummer: 15659577 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: 32712 

Fabrikant: TWIN PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 
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Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 
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ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 
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ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 
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Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

INTRATECT INFUSIEVLOEISTOF 100G/1L FLAC  10ML 

 

Zindex nummer: 16148460 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: 111798 

Fabrikant: TWIN PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 
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hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1758 van 4271 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

INTRATECT INFUSIEVLOEISTOF 100G/1L FLAC  50ML 

 

Zindex nummer: 16148479 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: 111798 

Fabrikant: TWIN PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 
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hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1760 van 4271 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-
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Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 
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adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 
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Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 
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Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 
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Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 
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beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 
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Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 
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Verkorte indicatie: Overig 

 

 

INTRATECT INFUSIEVLOEISTOF 100G/1L FLAC 100ML 

 

Zindex nummer: 16148487 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: 111798 

Fabrikant: TWIN PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 
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inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 
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Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 
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Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 
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kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 
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Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 
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Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 
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Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

INTRATECT INFUSIEVLOEISTOF 100G/1L FLAC 200ML 

 

Zindex nummer: 16148495 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: 111798 

Fabrikant: TWIN PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 
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Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 
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Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 
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Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1790 van 4271 

IRESSA TABLET FILMOMHULD 250MG 

 

Zindex nummer: 15492818 

ATC Code: L01XE02 

Werkzame stof: GEFITINIB 

Registratienummer: EU/1/09/526/001 

Fabrikant: ASTRAZENECA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 263 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige 

longkanker (NSCLC) met activerende EGFR-TK-

mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR-TK+, (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IRESSA TABLET FILMOMHULD 250MG 

 

Zindex nummer: 15910075 

ATC Code: L01XE02 

Werkzame stof: GEFITINIB 

Registratienummer: EU/1/09/526/001 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 263 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige 

longkanker (NSCLC) met activerende EGFR-TK-

mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR-TK+, (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IRESSA TABLET FILMOMHULD 250MG 

 

Zindex nummer: 15978257 

ATC Code: L01XE02 

Werkzame stof: GEFITINIB 

Registratienummer: EU/1/09/526/002 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1791 van 4271 

Indicatienummer: 263 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige 

longkanker (NSCLC) met activerende EGFR-TK-

mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR-TK+, (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IRESSA TABLET FILMOMHULD 250MG 

 

Zindex nummer: 15983285 

ATC Code: L01XE02 

Werkzame stof: GEFITINIB 

Registratienummer: EU/1/09/526/002 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 263 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige 

longkanker (NSCLC) met activerende EGFR-TK-

mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR-TK+, (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IRESSA TABLET FILMOMHULD 250MG 

 

Zindex nummer: 16064119 

ATC Code: L01XE02 

Werkzame stof: GEFITINIB 

Registratienummer: EU/1/09/526/002 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 263 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige 

longkanker (NSCLC) met activerende EGFR-TK-

mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR-TK+, (Volw.) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IRESSA TABLET FILMOMHULD 250MG 

 

Zindex nummer: 16227980 

ATC Code: L01XE02 

Werkzame stof: GEFITINIB 

Registratienummer: EU/1/09/526/002 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 263 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige 

longkanker (NSCLC) met activerende EGFR-TK-

mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR-TK+, (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IRESSA TABLET FILMOMHULD 250MG 

 

Zindex nummer: 16252705 

ATC Code: L01XE02 

Werkzame stof: GEFITINIB 

Registratienummer: EU/1/09/526/001 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 263 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige 

longkanker (NSCLC) met activerende EGFR-TK-

mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR-TK+, (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IRESSA TABLET FILMOMHULD 250MG 

 

Zindex nummer: 16255453 
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ATC Code: L01XE02 

Werkzame stof: GEFITINIB 

Registratienummer: EU/1/09/526/001 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 263 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige 

longkanker (NSCLC) met activerende EGFR-TK-

mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR-TK+, (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IRESSA TABLET FILMOMHULD 250MG 

 

Zindex nummer: 16280261 

ATC Code: L01XE02 

Werkzame stof: GEFITINIB 

Registratienummer: EU/1/09/526/001 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 263 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige 

longkanker (NSCLC) met activerende EGFR-TK-

mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR-TK+, (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IRESSA TABLET FILMOMHULD 250MG 

 

Zindex nummer: 16769813 

ATC Code: L01XE02 

Werkzame stof: GEFITINIB 

Registratienummer: EU/1/09/526/002 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 263 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met lokaal 
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gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige 

longkanker (NSCLC) met activerende EGFR-TK-

mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR-TK+, (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IRESSA TABLET FILMOMHULD 250MG 

 

Zindex nummer: 16770102 

ATC Code: L01XE02 

Werkzame stof: GEFITINIB 

Registratienummer: EU/1/09/526/002 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 263 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige 

longkanker (NSCLC) met activerende EGFR-TK-

mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR-TK+, (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IRINOTECAN HCL TRIHYDR ACC INF CON 20MG/ML FL  2ML 

 

Zindex nummer: 16342569 

ATC Code: L01XX19 

Werkzame stof: IRINOTECAN 

Registratienummer: 117260 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 332 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die niet K-ras-gemuteerd (wild- 

type) is, zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, niet K-ras WT, >= 1e lijn, combi 

met cetuximab (Volw.) 
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Indicatienummer: 1340 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling, in combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) 

en Leucovorine (LV), van gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de pancreas bij volwassen 

patiënten bij wie de aandoening is verergerd na een 

behandeling op basis van gemcitabine. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, >= 2de lijn, combi met 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1545 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colectoraal 

carcinoom KRAS wild type met epidermale 

groeifactor receptor (EGFR)-expressie, na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, 2de lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 330 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom in combinatie met 5-

fluorouracil (5-FU) en folinezuur (FA) bij patiënten 

zonder voorafgaande chemotherapie voor de ziekte in 

dit gevorderde stadium. 

Verkorte indicatie: CRC, Adv, 1e lijn, combi met 5-FU en folinezuur 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 331 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom als monotherapie bij patiënten 

bij wie een gangbaar behandelingsschema waarin 5-

fluorouracil (5-FU) was opgenomen, faalde. 

Verkorte indicatie: CRC, Adv, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 333 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU), folinezuur 

(FA) en bevacizumab voor de eerstelijnsbehandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colon- of 

rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met 5-FU, folinezuur en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 334 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine, met of zonder 

bevacizumab, voor de eerstelijnsbehandeling van 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom. 
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Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met capecitabine en met of 

zonder bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1581 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die KRAS-gemuteerd (wild-type) is, 

zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, >= 1e lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 788 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met oxaliplatin, folinezuur en 5-FU bij 

een gemetastaseerd pancreascarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, combi met oxaliplatine, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 834 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren, waaronder neuroblastoom, 

hepatoblastoom, Ewing sarcoom, rhabdomyosarcoom 

en Wilms’ tumor. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1237 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1416 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met aflibercept, 5-fluorouracil en 

folinezuur voor gebruik bij volwassenen met 

gemetastaseerde colorectale kanker (MCRC) die 

resistent is tegen of progressie vertoont na een 

oxaliplatine-bevattend behandelschema. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met aflibercept, 5-FU en 
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folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1428 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

in combinatie met cetuximab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, combi met cetuximab, 5-

FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1441 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de eerste lijn in combinatie met 

panitumumab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 1e lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1442 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de tweede lijn in combinatie met 5-FU, 

folinezuur en panitumumab bij patiënten die in de 

eerste lijn fluoropyrimidine-bevattende 

chemotherapie hebben ontvangen (zonder 

irinotecan). 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 2de lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1448 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met ramucirumab, folinezuur en 5-

fluorouracil) voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC), die progressie van de ziekte hebben bij of 

na behandeling met bevacizumab, oxaliplatine en een 

fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met ramucirumab, 5-FU 

en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IRINOTECAN HCL TRIHYDR ACC INF CON 20MG/ML FL  5ML 

 

Zindex nummer: 16342496 
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ATC Code: L01XX19 

Werkzame stof: IRINOTECAN 

Registratienummer: 117260 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 332 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die niet K-ras-gemuteerd (wild- 

type) is, zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, niet K-ras WT, >= 1e lijn, combi 

met cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1340 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling, in combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) 

en Leucovorine (LV), van gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de pancreas bij volwassen 

patiënten bij wie de aandoening is verergerd na een 

behandeling op basis van gemcitabine. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, >= 2de lijn, combi met 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1545 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colectoraal 

carcinoom KRAS wild type met epidermale 

groeifactor receptor (EGFR)-expressie, na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, 2de lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 330 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom in combinatie met 5-

fluorouracil (5-FU) en folinezuur (FA) bij patiënten 

zonder voorafgaande chemotherapie voor de ziekte in 

dit gevorderde stadium. 

Verkorte indicatie: CRC, Adv, 1e lijn, combi met 5-FU en folinezuur 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 331 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom als monotherapie bij patiënten 

bij wie een gangbaar behandelingsschema waarin 5-

fluorouracil (5-FU) was opgenomen, faalde. 
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Verkorte indicatie: CRC, Adv, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 333 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU), folinezuur 

(FA) en bevacizumab voor de eerstelijnsbehandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colon- of 

rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met 5-FU, folinezuur en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 334 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine, met of zonder 

bevacizumab, voor de eerstelijnsbehandeling van 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met capecitabine en met of 

zonder bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1581 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die KRAS-gemuteerd (wild-type) is, 

zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, >= 1e lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 788 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met oxaliplatin, folinezuur en 5-FU bij 

een gemetastaseerd pancreascarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, combi met oxaliplatine, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 834 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren, waaronder neuroblastoom, 

hepatoblastoom, Ewing sarcoom, rhabdomyosarcoom 

en Wilms’ tumor. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1237 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1416 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met aflibercept, 5-fluorouracil en 

folinezuur voor gebruik bij volwassenen met 

gemetastaseerde colorectale kanker (MCRC) die 

resistent is tegen of progressie vertoont na een 

oxaliplatine-bevattend behandelschema. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met aflibercept, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1428 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

in combinatie met cetuximab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, combi met cetuximab, 5-

FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1441 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de eerste lijn in combinatie met 

panitumumab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 1e lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1442 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de tweede lijn in combinatie met 5-FU, 

folinezuur en panitumumab bij patiënten die in de 

eerste lijn fluoropyrimidine-bevattende 

chemotherapie hebben ontvangen (zonder 

irinotecan). 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 2de lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1448 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met ramucirumab, folinezuur en 5-

fluorouracil) voor de behandeling van volwassen 
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patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC), die progressie van de ziekte hebben bij of 

na behandeling met bevacizumab, oxaliplatine en een 

fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met ramucirumab, 5-FU 

en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IRINOTECAN HCL TRIHYDR ACC INF CON 20MG/ML FL 15ML 

 

Zindex nummer: 16342585 

ATC Code: L01XX19 

Werkzame stof: IRINOTECAN 

Registratienummer: 117260 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 332 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die niet K-ras-gemuteerd (wild- 

type) is, zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, niet K-ras WT, >= 1e lijn, combi 

met cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1340 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling, in combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) 

en Leucovorine (LV), van gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de pancreas bij volwassen 

patiënten bij wie de aandoening is verergerd na een 

behandeling op basis van gemcitabine. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, >= 2de lijn, combi met 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1545 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colectoraal 

carcinoom KRAS wild type met epidermale 

groeifactor receptor (EGFR)-expressie, na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, 2de lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 
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Indicatienummer: 330 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom in combinatie met 5-

fluorouracil (5-FU) en folinezuur (FA) bij patiënten 

zonder voorafgaande chemotherapie voor de ziekte in 

dit gevorderde stadium. 

Verkorte indicatie: CRC, Adv, 1e lijn, combi met 5-FU en folinezuur 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 331 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom als monotherapie bij patiënten 

bij wie een gangbaar behandelingsschema waarin 5-

fluorouracil (5-FU) was opgenomen, faalde. 

Verkorte indicatie: CRC, Adv, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 333 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU), folinezuur 

(FA) en bevacizumab voor de eerstelijnsbehandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colon- of 

rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met 5-FU, folinezuur en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 334 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine, met of zonder 

bevacizumab, voor de eerstelijnsbehandeling van 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met capecitabine en met of 

zonder bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1581 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die KRAS-gemuteerd (wild-type) is, 

zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, >= 1e lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 788 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met oxaliplatin, folinezuur en 5-FU bij 

een gemetastaseerd pancreascarcinoom bij 

volwassenen. 
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Verkorte indicatie: PancreasC, m, combi met oxaliplatine, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 834 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren, waaronder neuroblastoom, 

hepatoblastoom, Ewing sarcoom, rhabdomyosarcoom 

en Wilms’ tumor. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1237 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1416 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met aflibercept, 5-fluorouracil en 

folinezuur voor gebruik bij volwassenen met 

gemetastaseerde colorectale kanker (MCRC) die 

resistent is tegen of progressie vertoont na een 

oxaliplatine-bevattend behandelschema. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met aflibercept, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1428 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

in combinatie met cetuximab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, combi met cetuximab, 5-

FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1441 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de eerste lijn in combinatie met 

panitumumab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 1e lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 
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Indicatienummer: 1442 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de tweede lijn in combinatie met 5-FU, 

folinezuur en panitumumab bij patiënten die in de 

eerste lijn fluoropyrimidine-bevattende 

chemotherapie hebben ontvangen (zonder 

irinotecan). 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 2de lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1448 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met ramucirumab, folinezuur en 5-

fluorouracil) voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC), die progressie van de ziekte hebben bij of 

na behandeling met bevacizumab, oxaliplatine en een 

fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met ramucirumab, 5-FU 

en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IRINOTECAN HCL TRIHYDR ACC INF CON 20MG/ML FL 25ML 

 

Zindex nummer: 16342615 

ATC Code: L01XX19 

Werkzame stof: IRINOTECAN 

Registratienummer: 117260 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 332 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die niet K-ras-gemuteerd (wild- 

type) is, zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, niet K-ras WT, >= 1e lijn, combi 

met cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1340 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling, in combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) 
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en Leucovorine (LV), van gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de pancreas bij volwassen 

patiënten bij wie de aandoening is verergerd na een 

behandeling op basis van gemcitabine. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, >= 2de lijn, combi met 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1545 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colectoraal 

carcinoom KRAS wild type met epidermale 

groeifactor receptor (EGFR)-expressie, na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, 2de lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 330 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom in combinatie met 5-

fluorouracil (5-FU) en folinezuur (FA) bij patiënten 

zonder voorafgaande chemotherapie voor de ziekte in 

dit gevorderde stadium. 

Verkorte indicatie: CRC, Adv, 1e lijn, combi met 5-FU en folinezuur 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 331 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom als monotherapie bij patiënten 

bij wie een gangbaar behandelingsschema waarin 5-

fluorouracil (5-FU) was opgenomen, faalde. 

Verkorte indicatie: CRC, Adv, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 333 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU), folinezuur 

(FA) en bevacizumab voor de eerstelijnsbehandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colon- of 

rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met 5-FU, folinezuur en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 334 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine, met of zonder 

bevacizumab, voor de eerstelijnsbehandeling van 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met capecitabine en met of 

zonder bevacizumab (Volw.) 

 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1806 van 4271 

Indicatienummer: 1581 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die KRAS-gemuteerd (wild-type) is, 

zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, >= 1e lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 788 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met oxaliplatin, folinezuur en 5-FU bij 

een gemetastaseerd pancreascarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, combi met oxaliplatine, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 834 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren, waaronder neuroblastoom, 

hepatoblastoom, Ewing sarcoom, rhabdomyosarcoom 

en Wilms’ tumor. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1237 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1416 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met aflibercept, 5-fluorouracil en 

folinezuur voor gebruik bij volwassenen met 

gemetastaseerde colorectale kanker (MCRC) die 

resistent is tegen of progressie vertoont na een 

oxaliplatine-bevattend behandelschema. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met aflibercept, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1428 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

in combinatie met cetuximab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, combi met cetuximab, 5-

FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1441 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de eerste lijn in combinatie met 

panitumumab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 1e lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1442 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de tweede lijn in combinatie met 5-FU, 

folinezuur en panitumumab bij patiënten die in de 

eerste lijn fluoropyrimidine-bevattende 

chemotherapie hebben ontvangen (zonder 

irinotecan). 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 2de lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1448 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met ramucirumab, folinezuur en 5-

fluorouracil) voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC), die progressie van de ziekte hebben bij of 

na behandeling met bevacizumab, oxaliplatine en een 

fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met ramucirumab, 5-FU 

en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IRINOTECAN HCL TRIHYDR FRES INF CON 20MG/ML FL 2ML 

 

Zindex nummer: 15492753 

ATC Code: L01XX19 

Werkzame stof: IRINOTECAN 

Registratienummer: 34947 

Fabrikant: FRESENIUS KABI NEDERLAND BV 
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Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 332 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die niet K-ras-gemuteerd (wild- 

type) is, zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, niet K-ras WT, >= 1e lijn, combi 

met cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1340 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling, in combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) 

en Leucovorine (LV), van gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de pancreas bij volwassen 

patiënten bij wie de aandoening is verergerd na een 

behandeling op basis van gemcitabine. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, >= 2de lijn, combi met 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1545 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colectoraal 

carcinoom KRAS wild type met epidermale 

groeifactor receptor (EGFR)-expressie, na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, 2de lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 330 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom in combinatie met 5-

fluorouracil (5-FU) en folinezuur (FA) bij patiënten 

zonder voorafgaande chemotherapie voor de ziekte in 

dit gevorderde stadium. 

Verkorte indicatie: CRC, Adv, 1e lijn, combi met 5-FU en folinezuur 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 331 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom als monotherapie bij patiënten 

bij wie een gangbaar behandelingsschema waarin 5-

fluorouracil (5-FU) was opgenomen, faalde. 

Verkorte indicatie: CRC, Adv, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 333 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU), folinezuur 

(FA) en bevacizumab voor de eerstelijnsbehandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colon- of 

rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met 5-FU, folinezuur en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 334 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine, met of zonder 

bevacizumab, voor de eerstelijnsbehandeling van 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met capecitabine en met of 

zonder bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1581 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die KRAS-gemuteerd (wild-type) is, 

zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, >= 1e lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 788 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met oxaliplatin, folinezuur en 5-FU bij 

een gemetastaseerd pancreascarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, combi met oxaliplatine, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 834 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren, waaronder neuroblastoom, 

hepatoblastoom, Ewing sarcoom, rhabdomyosarcoom 

en Wilms’ tumor. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1237 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1810 van 4271 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1416 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met aflibercept, 5-fluorouracil en 

folinezuur voor gebruik bij volwassenen met 

gemetastaseerde colorectale kanker (MCRC) die 

resistent is tegen of progressie vertoont na een 

oxaliplatine-bevattend behandelschema. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met aflibercept, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1428 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

in combinatie met cetuximab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, combi met cetuximab, 5-

FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1441 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de eerste lijn in combinatie met 

panitumumab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 1e lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1442 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de tweede lijn in combinatie met 5-FU, 

folinezuur en panitumumab bij patiënten die in de 

eerste lijn fluoropyrimidine-bevattende 

chemotherapie hebben ontvangen (zonder 

irinotecan). 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 2de lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1448 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met ramucirumab, folinezuur en 5-

fluorouracil) voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC), die progressie van de ziekte hebben bij of 

na behandeling met bevacizumab, oxaliplatine en een 

fluoropyrimidine. 
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Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met ramucirumab, 5-FU 

en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IRINOTECAN HCL TRIHYDR FRES INF CON 20MG/ML FL 2ML 

 

Zindex nummer: 16004019 

ATC Code: L01XX19 

Werkzame stof: IRINOTECAN 

Registratienummer: 100122 

Fabrikant: FRESENIUS KABI NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 332 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die niet K-ras-gemuteerd (wild- 

type) is, zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, niet K-ras WT, >= 1e lijn, combi 

met cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1340 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling, in combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) 

en Leucovorine (LV), van gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de pancreas bij volwassen 

patiënten bij wie de aandoening is verergerd na een 

behandeling op basis van gemcitabine. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, >= 2de lijn, combi met 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1545 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colectoraal 

carcinoom KRAS wild type met epidermale 

groeifactor receptor (EGFR)-expressie, na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, 2de lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 330 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 
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colorectaal carcinoom in combinatie met 5-

fluorouracil (5-FU) en folinezuur (FA) bij patiënten 

zonder voorafgaande chemotherapie voor de ziekte in 

dit gevorderde stadium. 

Verkorte indicatie: CRC, Adv, 1e lijn, combi met 5-FU en folinezuur 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 331 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom als monotherapie bij patiënten 

bij wie een gangbaar behandelingsschema waarin 5-

fluorouracil (5-FU) was opgenomen, faalde. 

Verkorte indicatie: CRC, Adv, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 333 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU), folinezuur 

(FA) en bevacizumab voor de eerstelijnsbehandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colon- of 

rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met 5-FU, folinezuur en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 334 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine, met of zonder 

bevacizumab, voor de eerstelijnsbehandeling van 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met capecitabine en met of 

zonder bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1581 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die KRAS-gemuteerd (wild-type) is, 

zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, >= 1e lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 788 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met oxaliplatin, folinezuur en 5-FU bij 

een gemetastaseerd pancreascarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, combi met oxaliplatine, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 
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Indicatienummer: 834 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren, waaronder neuroblastoom, 

hepatoblastoom, Ewing sarcoom, rhabdomyosarcoom 

en Wilms’ tumor. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1237 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1416 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met aflibercept, 5-fluorouracil en 

folinezuur voor gebruik bij volwassenen met 

gemetastaseerde colorectale kanker (MCRC) die 

resistent is tegen of progressie vertoont na een 

oxaliplatine-bevattend behandelschema. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met aflibercept, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1428 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

in combinatie met cetuximab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, combi met cetuximab, 5-

FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1441 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de eerste lijn in combinatie met 

panitumumab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 1e lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1442 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 
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wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de tweede lijn in combinatie met 5-FU, 

folinezuur en panitumumab bij patiënten die in de 

eerste lijn fluoropyrimidine-bevattende 

chemotherapie hebben ontvangen (zonder 

irinotecan). 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 2de lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1448 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met ramucirumab, folinezuur en 5-

fluorouracil) voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC), die progressie van de ziekte hebben bij of 

na behandeling met bevacizumab, oxaliplatine en een 

fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met ramucirumab, 5-FU 

en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IRINOTECAN HCL TRIHYDR FRES INF CON 20MG/ML FL 5ML 

 

Zindex nummer: 15492761 

ATC Code: L01XX19 

Werkzame stof: IRINOTECAN 

Registratienummer: 34947 

Fabrikant: FRESENIUS KABI NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 332 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die niet K-ras-gemuteerd (wild- 

type) is, zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, niet K-ras WT, >= 1e lijn, combi 

met cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1340 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling, in combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) 

en Leucovorine (LV), van gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de pancreas bij volwassen 

patiënten bij wie de aandoening is verergerd na een 

behandeling op basis van gemcitabine. 
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Verkorte indicatie: PancreasC, m, >= 2de lijn, combi met 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1545 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colectoraal 

carcinoom KRAS wild type met epidermale 

groeifactor receptor (EGFR)-expressie, na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, 2de lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 330 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom in combinatie met 5-

fluorouracil (5-FU) en folinezuur (FA) bij patiënten 

zonder voorafgaande chemotherapie voor de ziekte in 

dit gevorderde stadium. 

Verkorte indicatie: CRC, Adv, 1e lijn, combi met 5-FU en folinezuur 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 331 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom als monotherapie bij patiënten 

bij wie een gangbaar behandelingsschema waarin 5-

fluorouracil (5-FU) was opgenomen, faalde. 

Verkorte indicatie: CRC, Adv, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 333 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU), folinezuur 

(FA) en bevacizumab voor de eerstelijnsbehandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colon- of 

rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met 5-FU, folinezuur en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 334 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine, met of zonder 

bevacizumab, voor de eerstelijnsbehandeling van 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met capecitabine en met of 

zonder bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1581 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 
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carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die KRAS-gemuteerd (wild-type) is, 

zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, >= 1e lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 788 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met oxaliplatin, folinezuur en 5-FU bij 

een gemetastaseerd pancreascarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, combi met oxaliplatine, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 834 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren, waaronder neuroblastoom, 

hepatoblastoom, Ewing sarcoom, rhabdomyosarcoom 

en Wilms’ tumor. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1237 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1416 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met aflibercept, 5-fluorouracil en 

folinezuur voor gebruik bij volwassenen met 

gemetastaseerde colorectale kanker (MCRC) die 

resistent is tegen of progressie vertoont na een 

oxaliplatine-bevattend behandelschema. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met aflibercept, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1428 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 
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in combinatie met cetuximab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, combi met cetuximab, 5-

FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1441 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de eerste lijn in combinatie met 

panitumumab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 1e lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1442 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de tweede lijn in combinatie met 5-FU, 

folinezuur en panitumumab bij patiënten die in de 

eerste lijn fluoropyrimidine-bevattende 

chemotherapie hebben ontvangen (zonder 

irinotecan). 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 2de lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1448 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met ramucirumab, folinezuur en 5-

fluorouracil) voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC), die progressie van de ziekte hebben bij of 

na behandeling met bevacizumab, oxaliplatine en een 

fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met ramucirumab, 5-FU 

en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IRINOTECAN HCL TRIHYDR FRES INF CON 20MG/ML FL 5ML 

 

Zindex nummer: 16004027 

ATC Code: L01XX19 

Werkzame stof: IRINOTECAN 

Registratienummer: 100122 

Fabrikant: FRESENIUS KABI NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 332 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die niet K-ras-gemuteerd (wild- 

type) is, zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, niet K-ras WT, >= 1e lijn, combi 

met cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1340 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling, in combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) 

en Leucovorine (LV), van gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de pancreas bij volwassen 

patiënten bij wie de aandoening is verergerd na een 

behandeling op basis van gemcitabine. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, >= 2de lijn, combi met 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1545 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colectoraal 

carcinoom KRAS wild type met epidermale 

groeifactor receptor (EGFR)-expressie, na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, 2de lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 330 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom in combinatie met 5-

fluorouracil (5-FU) en folinezuur (FA) bij patiënten 

zonder voorafgaande chemotherapie voor de ziekte in 

dit gevorderde stadium. 

Verkorte indicatie: CRC, Adv, 1e lijn, combi met 5-FU en folinezuur 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 331 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom als monotherapie bij patiënten 

bij wie een gangbaar behandelingsschema waarin 5-

fluorouracil (5-FU) was opgenomen, faalde. 

Verkorte indicatie: CRC, Adv, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 333 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU), folinezuur 

(FA) en bevacizumab voor de eerstelijnsbehandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colon- of 
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rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met 5-FU, folinezuur en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 334 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine, met of zonder 

bevacizumab, voor de eerstelijnsbehandeling van 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met capecitabine en met of 

zonder bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1581 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die KRAS-gemuteerd (wild-type) is, 

zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, >= 1e lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 788 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met oxaliplatin, folinezuur en 5-FU bij 

een gemetastaseerd pancreascarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, combi met oxaliplatine, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 834 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren, waaronder neuroblastoom, 

hepatoblastoom, Ewing sarcoom, rhabdomyosarcoom 

en Wilms’ tumor. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1237 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 
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Indicatienummer: 1416 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met aflibercept, 5-fluorouracil en 

folinezuur voor gebruik bij volwassenen met 

gemetastaseerde colorectale kanker (MCRC) die 

resistent is tegen of progressie vertoont na een 

oxaliplatine-bevattend behandelschema. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met aflibercept, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1428 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

in combinatie met cetuximab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, combi met cetuximab, 5-

FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1441 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de eerste lijn in combinatie met 

panitumumab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 1e lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1442 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de tweede lijn in combinatie met 5-FU, 

folinezuur en panitumumab bij patiënten die in de 

eerste lijn fluoropyrimidine-bevattende 

chemotherapie hebben ontvangen (zonder 

irinotecan). 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 2de lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1448 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met ramucirumab, folinezuur en 5-

fluorouracil) voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC), die progressie van de ziekte hebben bij of 

na behandeling met bevacizumab, oxaliplatine en een 

fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met ramucirumab, 5-FU 

en folinezuur (Volw.) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IRINOTECAN HCL TRIHYDR FRES INF CON 20MG/ML FL15ML 

 

Zindex nummer: 15569756 

ATC Code: L01XX19 

Werkzame stof: IRINOTECAN 

Registratienummer: 34947 

Fabrikant: FRESENIUS KABI NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 332 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die niet K-ras-gemuteerd (wild- 

type) is, zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, niet K-ras WT, >= 1e lijn, combi 

met cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1340 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling, in combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) 

en Leucovorine (LV), van gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de pancreas bij volwassen 

patiënten bij wie de aandoening is verergerd na een 

behandeling op basis van gemcitabine. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, >= 2de lijn, combi met 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1545 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colectoraal 

carcinoom KRAS wild type met epidermale 

groeifactor receptor (EGFR)-expressie, na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, 2de lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 330 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom in combinatie met 5-

fluorouracil (5-FU) en folinezuur (FA) bij patiënten 

zonder voorafgaande chemotherapie voor de ziekte in 

dit gevorderde stadium. 
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Verkorte indicatie: CRC, Adv, 1e lijn, combi met 5-FU en folinezuur 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 331 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom als monotherapie bij patiënten 

bij wie een gangbaar behandelingsschema waarin 5-

fluorouracil (5-FU) was opgenomen, faalde. 

Verkorte indicatie: CRC, Adv, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 333 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU), folinezuur 

(FA) en bevacizumab voor de eerstelijnsbehandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colon- of 

rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met 5-FU, folinezuur en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 334 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine, met of zonder 

bevacizumab, voor de eerstelijnsbehandeling van 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met capecitabine en met of 

zonder bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1581 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die KRAS-gemuteerd (wild-type) is, 

zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, >= 1e lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 788 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met oxaliplatin, folinezuur en 5-FU bij 

een gemetastaseerd pancreascarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, combi met oxaliplatine, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 834 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren, waaronder neuroblastoom, 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1823 van 4271 

hepatoblastoom, Ewing sarcoom, rhabdomyosarcoom 

en Wilms’ tumor. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1237 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1416 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met aflibercept, 5-fluorouracil en 

folinezuur voor gebruik bij volwassenen met 

gemetastaseerde colorectale kanker (MCRC) die 

resistent is tegen of progressie vertoont na een 

oxaliplatine-bevattend behandelschema. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met aflibercept, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1428 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

in combinatie met cetuximab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, combi met cetuximab, 5-

FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1441 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de eerste lijn in combinatie met 

panitumumab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 1e lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1442 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de tweede lijn in combinatie met 5-FU, 

folinezuur en panitumumab bij patiënten die in de 

eerste lijn fluoropyrimidine-bevattende 
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chemotherapie hebben ontvangen (zonder 

irinotecan). 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 2de lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1448 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met ramucirumab, folinezuur en 5-

fluorouracil) voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC), die progressie van de ziekte hebben bij of 

na behandeling met bevacizumab, oxaliplatine en een 

fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met ramucirumab, 5-FU 

en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IRINOTECAN HCL TRIHYDR FRES INF CON 20MG/ML FL15ML 

 

Zindex nummer: 16004035 

ATC Code: L01XX19 

Werkzame stof: IRINOTECAN 

Registratienummer: 100122 

Fabrikant: FRESENIUS KABI NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 332 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die niet K-ras-gemuteerd (wild- 

type) is, zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, niet K-ras WT, >= 1e lijn, combi 

met cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1340 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling, in combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) 

en Leucovorine (LV), van gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de pancreas bij volwassen 

patiënten bij wie de aandoening is verergerd na een 

behandeling op basis van gemcitabine. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, >= 2de lijn, combi met 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 
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Indicatienummer: 1545 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colectoraal 

carcinoom KRAS wild type met epidermale 

groeifactor receptor (EGFR)-expressie, na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, 2de lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 330 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom in combinatie met 5-

fluorouracil (5-FU) en folinezuur (FA) bij patiënten 

zonder voorafgaande chemotherapie voor de ziekte in 

dit gevorderde stadium. 

Verkorte indicatie: CRC, Adv, 1e lijn, combi met 5-FU en folinezuur 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 331 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom als monotherapie bij patiënten 

bij wie een gangbaar behandelingsschema waarin 5-

fluorouracil (5-FU) was opgenomen, faalde. 

Verkorte indicatie: CRC, Adv, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 333 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU), folinezuur 

(FA) en bevacizumab voor de eerstelijnsbehandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colon- of 

rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met 5-FU, folinezuur en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 334 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine, met of zonder 

bevacizumab, voor de eerstelijnsbehandeling van 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met capecitabine en met of 

zonder bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1581 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die KRAS-gemuteerd (wild-type) is, 

zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 
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irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, >= 1e lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 788 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met oxaliplatin, folinezuur en 5-FU bij 

een gemetastaseerd pancreascarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, combi met oxaliplatine, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 834 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren, waaronder neuroblastoom, 

hepatoblastoom, Ewing sarcoom, rhabdomyosarcoom 

en Wilms’ tumor. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1237 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1416 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met aflibercept, 5-fluorouracil en 

folinezuur voor gebruik bij volwassenen met 

gemetastaseerde colorectale kanker (MCRC) die 

resistent is tegen of progressie vertoont na een 

oxaliplatine-bevattend behandelschema. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met aflibercept, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1428 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

in combinatie met cetuximab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, combi met cetuximab, 5-

FU en folinezuur (Volw.) 
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Indicatienummer: 1441 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de eerste lijn in combinatie met 

panitumumab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 1e lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1442 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de tweede lijn in combinatie met 5-FU, 

folinezuur en panitumumab bij patiënten die in de 

eerste lijn fluoropyrimidine-bevattende 

chemotherapie hebben ontvangen (zonder 

irinotecan). 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 2de lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1448 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met ramucirumab, folinezuur en 5-

fluorouracil) voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC), die progressie van de ziekte hebben bij of 

na behandeling met bevacizumab, oxaliplatine en een 

fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met ramucirumab, 5-FU 

en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IRINOTECAN HCL TRIHYDR FRES INF CON 20MG/ML FL25ML 

 

Zindex nummer: 15569764 

ATC Code: L01XX19 

Werkzame stof: IRINOTECAN 

Registratienummer: 34947 

Fabrikant: FRESENIUS KABI NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 332 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die niet K-ras-gemuteerd (wild- 
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type) is, zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, niet K-ras WT, >= 1e lijn, combi 

met cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1340 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling, in combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) 

en Leucovorine (LV), van gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de pancreas bij volwassen 

patiënten bij wie de aandoening is verergerd na een 

behandeling op basis van gemcitabine. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, >= 2de lijn, combi met 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1545 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colectoraal 

carcinoom KRAS wild type met epidermale 

groeifactor receptor (EGFR)-expressie, na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, 2de lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 330 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom in combinatie met 5-

fluorouracil (5-FU) en folinezuur (FA) bij patiënten 

zonder voorafgaande chemotherapie voor de ziekte in 

dit gevorderde stadium. 

Verkorte indicatie: CRC, Adv, 1e lijn, combi met 5-FU en folinezuur 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 331 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom als monotherapie bij patiënten 

bij wie een gangbaar behandelingsschema waarin 5-

fluorouracil (5-FU) was opgenomen, faalde. 

Verkorte indicatie: CRC, Adv, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 333 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU), folinezuur 

(FA) en bevacizumab voor de eerstelijnsbehandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colon- of 

rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met 5-FU, folinezuur en 

bevacizumab (Volw.) 
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Indicatienummer: 334 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine, met of zonder 

bevacizumab, voor de eerstelijnsbehandeling van 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met capecitabine en met of 

zonder bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1581 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die KRAS-gemuteerd (wild-type) is, 

zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, >= 1e lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 788 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met oxaliplatin, folinezuur en 5-FU bij 

een gemetastaseerd pancreascarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, combi met oxaliplatine, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 834 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren, waaronder neuroblastoom, 

hepatoblastoom, Ewing sarcoom, rhabdomyosarcoom 

en Wilms’ tumor. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1237 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1416 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: In combinatie met aflibercept, 5-fluorouracil en 

folinezuur voor gebruik bij volwassenen met 

gemetastaseerde colorectale kanker (MCRC) die 

resistent is tegen of progressie vertoont na een 

oxaliplatine-bevattend behandelschema. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met aflibercept, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1428 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

in combinatie met cetuximab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, combi met cetuximab, 5-

FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1441 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de eerste lijn in combinatie met 

panitumumab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 1e lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1442 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de tweede lijn in combinatie met 5-FU, 

folinezuur en panitumumab bij patiënten die in de 

eerste lijn fluoropyrimidine-bevattende 

chemotherapie hebben ontvangen (zonder 

irinotecan). 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 2de lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1448 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met ramucirumab, folinezuur en 5-

fluorouracil) voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC), die progressie van de ziekte hebben bij of 

na behandeling met bevacizumab, oxaliplatine en een 

fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met ramucirumab, 5-FU 

en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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IRINOTECAN HCL TRIHYDR FRES INF CON 20MG/ML FL25ML 

 

Zindex nummer: 16004043 

ATC Code: L01XX19 

Werkzame stof: IRINOTECAN 

Registratienummer: 100122 

Fabrikant: FRESENIUS KABI NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 332 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die niet K-ras-gemuteerd (wild- 

type) is, zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, niet K-ras WT, >= 1e lijn, combi 

met cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1340 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling, in combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) 

en Leucovorine (LV), van gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de pancreas bij volwassen 

patiënten bij wie de aandoening is verergerd na een 

behandeling op basis van gemcitabine. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, >= 2de lijn, combi met 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1545 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colectoraal 

carcinoom KRAS wild type met epidermale 

groeifactor receptor (EGFR)-expressie, na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, 2de lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 330 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom in combinatie met 5-

fluorouracil (5-FU) en folinezuur (FA) bij patiënten 

zonder voorafgaande chemotherapie voor de ziekte in 

dit gevorderde stadium. 

Verkorte indicatie: CRC, Adv, 1e lijn, combi met 5-FU en folinezuur 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 331 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom als monotherapie bij patiënten 

bij wie een gangbaar behandelingsschema waarin 5-

fluorouracil (5-FU) was opgenomen, faalde. 

Verkorte indicatie: CRC, Adv, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 333 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU), folinezuur 

(FA) en bevacizumab voor de eerstelijnsbehandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colon- of 

rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met 5-FU, folinezuur en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 334 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine, met of zonder 

bevacizumab, voor de eerstelijnsbehandeling van 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met capecitabine en met of 

zonder bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1581 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die KRAS-gemuteerd (wild-type) is, 

zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, >= 1e lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 788 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met oxaliplatin, folinezuur en 5-FU bij 

een gemetastaseerd pancreascarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, combi met oxaliplatine, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 834 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren, waaronder neuroblastoom, 

hepatoblastoom, Ewing sarcoom, rhabdomyosarcoom 

en Wilms’ tumor. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1237 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1416 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met aflibercept, 5-fluorouracil en 

folinezuur voor gebruik bij volwassenen met 

gemetastaseerde colorectale kanker (MCRC) die 

resistent is tegen of progressie vertoont na een 

oxaliplatine-bevattend behandelschema. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met aflibercept, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1428 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

in combinatie met cetuximab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, combi met cetuximab, 5-

FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1441 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de eerste lijn in combinatie met 

panitumumab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 1e lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1442 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de tweede lijn in combinatie met 5-FU, 

folinezuur en panitumumab bij patiënten die in de 

eerste lijn fluoropyrimidine-bevattende 

chemotherapie hebben ontvangen (zonder 

irinotecan). 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 2de lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 
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Indicatienummer: 1448 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met ramucirumab, folinezuur en 5-

fluorouracil) voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC), die progressie van de ziekte hebben bij of 

na behandeling met bevacizumab, oxaliplatine en een 

fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met ramucirumab, 5-FU 

en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IRINOTECAN HCL TRIHYDR HIKMA INFV C 20MG/ML FL 2ML 

 

Zindex nummer: 15534952 

ATC Code: L01XX19 

Werkzame stof: IRINOTECAN 

Registratienummer: 105025 

Fabrikant: HIKMA PHARMA BENELUX B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 332 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die niet K-ras-gemuteerd (wild- 

type) is, zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, niet K-ras WT, >= 1e lijn, combi 

met cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 334 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met capecitabine, met of zonder 

bevacizumab, voor de eerstelijnsbehandeling van 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met capecitabine en met of 

zonder bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1340 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling, in combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) 

en Leucovorine (LV), van gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de pancreas bij volwassen 

patiënten bij wie de aandoening is verergerd na een 
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behandeling op basis van gemcitabine. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, >= 2de lijn, combi met 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1581 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die KRAS-gemuteerd (wild-type) is, 

zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, >= 1e lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 330 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom in combinatie met 5-

fluorouracil (5-FU) en folinezuur (FA) bij patiënten 

zonder voorafgaande chemotherapie voor de ziekte in 

dit gevorderde stadium. 

Verkorte indicatie: CRC, Adv, 1e lijn, combi met 5-FU en folinezuur 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 331 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom als monotherapie bij patiënten 

bij wie een gangbaar behandelingsschema waarin 5-

fluorouracil (5-FU) was opgenomen, faalde. 

Verkorte indicatie: CRC, Adv, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 333 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU), folinezuur 

(FA) en bevacizumab voor de eerstelijnsbehandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colon- of 

rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met 5-FU, folinezuur en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1545 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colectoraal 

carcinoom KRAS wild type met epidermale 

groeifactor receptor (EGFR)-expressie, na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, 2de lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 
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Indicatienummer: 788 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met oxaliplatin, folinezuur en 5-FU bij 

een gemetastaseerd pancreascarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, combi met oxaliplatine, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 834 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren, waaronder neuroblastoom, 

hepatoblastoom, Ewing sarcoom, rhabdomyosarcoom 

en Wilms’ tumor. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1237 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1416 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met aflibercept, 5-fluorouracil en 

folinezuur voor gebruik bij volwassenen met 

gemetastaseerde colorectale kanker (MCRC) die 

resistent is tegen of progressie vertoont na een 

oxaliplatine-bevattend behandelschema. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met aflibercept, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1428 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

in combinatie met cetuximab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, combi met cetuximab, 5-

FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1441 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 
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wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de eerste lijn in combinatie met 

panitumumab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 1e lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1442 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de tweede lijn in combinatie met 5-FU, 

folinezuur en panitumumab bij patiënten die in de 

eerste lijn fluoropyrimidine-bevattende 

chemotherapie hebben ontvangen (zonder 

irinotecan). 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 2de lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1448 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met ramucirumab, folinezuur en 5-

fluorouracil) voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC), die progressie van de ziekte hebben bij of 

na behandeling met bevacizumab, oxaliplatine en een 

fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met ramucirumab, 5-FU 

en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IRINOTECAN HCL TRIHYDR HIKMA INFV C 20MG/ML FL 5ML 

 

Zindex nummer: 15534960 

ATC Code: L01XX19 

Werkzame stof: IRINOTECAN 

Registratienummer: 105025 

Fabrikant: HIKMA PHARMA BENELUX B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 332 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die niet K-ras-gemuteerd (wild- 

type) is, zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, niet K-ras WT, >= 1e lijn, combi 
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met cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 334 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met capecitabine, met of zonder 

bevacizumab, voor de eerstelijnsbehandeling van 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met capecitabine en met of 

zonder bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1340 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling, in combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) 

en Leucovorine (LV), van gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de pancreas bij volwassen 

patiënten bij wie de aandoening is verergerd na een 

behandeling op basis van gemcitabine. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, >= 2de lijn, combi met 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1581 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die KRAS-gemuteerd (wild-type) is, 

zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, >= 1e lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 330 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom in combinatie met 5-

fluorouracil (5-FU) en folinezuur (FA) bij patiënten 

zonder voorafgaande chemotherapie voor de ziekte in 

dit gevorderde stadium. 

Verkorte indicatie: CRC, Adv, 1e lijn, combi met 5-FU en folinezuur 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 331 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom als monotherapie bij patiënten 

bij wie een gangbaar behandelingsschema waarin 5-

fluorouracil (5-FU) was opgenomen, faalde. 

Verkorte indicatie: CRC, Adv, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 333 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU), folinezuur 

(FA) en bevacizumab voor de eerstelijnsbehandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colon- of 

rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met 5-FU, folinezuur en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1545 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colectoraal 

carcinoom KRAS wild type met epidermale 

groeifactor receptor (EGFR)-expressie, na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, 2de lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 788 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met oxaliplatin, folinezuur en 5-FU bij 

een gemetastaseerd pancreascarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, combi met oxaliplatine, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 834 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren, waaronder neuroblastoom, 

hepatoblastoom, Ewing sarcoom, rhabdomyosarcoom 

en Wilms’ tumor. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1237 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1416 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met aflibercept, 5-fluorouracil en 

folinezuur voor gebruik bij volwassenen met 

gemetastaseerde colorectale kanker (MCRC) die 

resistent is tegen of progressie vertoont na een 
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oxaliplatine-bevattend behandelschema. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met aflibercept, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1428 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

in combinatie met cetuximab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, combi met cetuximab, 5-

FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1441 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de eerste lijn in combinatie met 

panitumumab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 1e lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1442 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de tweede lijn in combinatie met 5-FU, 

folinezuur en panitumumab bij patiënten die in de 

eerste lijn fluoropyrimidine-bevattende 

chemotherapie hebben ontvangen (zonder 

irinotecan). 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 2de lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1448 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met ramucirumab, folinezuur en 5-

fluorouracil) voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC), die progressie van de ziekte hebben bij of 

na behandeling met bevacizumab, oxaliplatine en een 

fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met ramucirumab, 5-FU 

en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IRINOTECAN HCL TRIHYDR HOS INF CON 20MG/ML FL  2ML 
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Zindex nummer: 15475751 

ATC Code: L01XX19 

Werkzame stof: IRINOTECAN 

Registratienummer: 103667 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1340 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling, in combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) 

en Leucovorine (LV), van gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de pancreas bij volwassen 

patiënten bij wie de aandoening is verergerd na een 

behandeling op basis van gemcitabine. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, >= 2de lijn, combi met 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1545 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colectoraal 

carcinoom KRAS wild type met epidermale 

groeifactor receptor (EGFR)-expressie, na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, 2de lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1581 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die KRAS-gemuteerd (wild-type) is, 

zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, >= 1e lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 330 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom in combinatie met 5-

fluorouracil (5-FU) en folinezuur (FA) bij patiënten 

zonder voorafgaande chemotherapie voor de ziekte in 

dit gevorderde stadium. 

Verkorte indicatie: CRC, Adv, 1e lijn, combi met 5-FU en folinezuur 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 331 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom als monotherapie bij patiënten 
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bij wie een gangbaar behandelingsschema waarin 5-

fluorouracil (5-FU) was opgenomen, faalde. 

Verkorte indicatie: CRC, Adv, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 332 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die niet K-ras-gemuteerd (wild- 

type) is, zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, niet K-ras WT, >= 1e lijn, combi 

met cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 333 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU), folinezuur 

(FA) en bevacizumab voor de eerstelijnsbehandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colon- of 

rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met 5-FU, folinezuur en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 334 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine, met of zonder 

bevacizumab, voor de eerstelijnsbehandeling van 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met capecitabine en met of 

zonder bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 788 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met oxaliplatin, folinezuur en 5-FU bij 

een gemetastaseerd pancreascarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, combi met oxaliplatine, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 834 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren, waaronder neuroblastoom, 

hepatoblastoom, Ewing sarcoom, rhabdomyosarcoom 

en Wilms’ tumor. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1237 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1416 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met aflibercept, 5-fluorouracil en 

folinezuur voor gebruik bij volwassenen met 

gemetastaseerde colorectale kanker (MCRC) die 

resistent is tegen of progressie vertoont na een 

oxaliplatine-bevattend behandelschema. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met aflibercept, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1428 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

in combinatie met cetuximab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, combi met cetuximab, 5-

FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1441 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de eerste lijn in combinatie met 

panitumumab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 1e lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1442 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de tweede lijn in combinatie met 5-FU, 

folinezuur en panitumumab bij patiënten die in de 

eerste lijn fluoropyrimidine-bevattende 

chemotherapie hebben ontvangen (zonder 

irinotecan). 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 2de lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1448 

Soort Indicatie:  Off-label 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1844 van 4271 

Indicatie: In combinatie met ramucirumab, folinezuur en 5-

fluorouracil) voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC), die progressie van de ziekte hebben bij of 

na behandeling met bevacizumab, oxaliplatine en een 

fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met ramucirumab, 5-FU 

en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IRINOTECAN HCL TRIHYDR HOS INF CON 20MG/ML FL  5ML 

 

Zindex nummer: 15475778 

ATC Code: L01XX19 

Werkzame stof: IRINOTECAN 

Registratienummer: 103667 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1340 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling, in combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) 

en Leucovorine (LV), van gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de pancreas bij volwassen 

patiënten bij wie de aandoening is verergerd na een 

behandeling op basis van gemcitabine. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, >= 2de lijn, combi met 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1545 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colectoraal 

carcinoom KRAS wild type met epidermale 

groeifactor receptor (EGFR)-expressie, na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, 2de lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1581 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die KRAS-gemuteerd (wild-type) is, 

zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, >= 1e lijn, combi met 
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cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 330 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom in combinatie met 5-

fluorouracil (5-FU) en folinezuur (FA) bij patiënten 

zonder voorafgaande chemotherapie voor de ziekte in 

dit gevorderde stadium. 

Verkorte indicatie: CRC, Adv, 1e lijn, combi met 5-FU en folinezuur 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 331 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom als monotherapie bij patiënten 

bij wie een gangbaar behandelingsschema waarin 5-

fluorouracil (5-FU) was opgenomen, faalde. 

Verkorte indicatie: CRC, Adv, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 332 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die niet K-ras-gemuteerd (wild- 

type) is, zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, niet K-ras WT, >= 1e lijn, combi 

met cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 333 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU), folinezuur 

(FA) en bevacizumab voor de eerstelijnsbehandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colon- of 

rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met 5-FU, folinezuur en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 334 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine, met of zonder 

bevacizumab, voor de eerstelijnsbehandeling van 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met capecitabine en met of 

zonder bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 788 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met oxaliplatin, folinezuur en 5-FU bij 
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een gemetastaseerd pancreascarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, combi met oxaliplatine, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 834 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren, waaronder neuroblastoom, 

hepatoblastoom, Ewing sarcoom, rhabdomyosarcoom 

en Wilms’ tumor. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1237 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1416 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met aflibercept, 5-fluorouracil en 

folinezuur voor gebruik bij volwassenen met 

gemetastaseerde colorectale kanker (MCRC) die 

resistent is tegen of progressie vertoont na een 

oxaliplatine-bevattend behandelschema. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met aflibercept, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1428 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

in combinatie met cetuximab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, combi met cetuximab, 5-

FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1441 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de eerste lijn in combinatie met 

panitumumab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 1e lijn, combi met panitumumab, 
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5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1442 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de tweede lijn in combinatie met 5-FU, 

folinezuur en panitumumab bij patiënten die in de 

eerste lijn fluoropyrimidine-bevattende 

chemotherapie hebben ontvangen (zonder 

irinotecan). 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 2de lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1448 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met ramucirumab, folinezuur en 5-

fluorouracil) voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC), die progressie van de ziekte hebben bij of 

na behandeling met bevacizumab, oxaliplatine en een 

fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met ramucirumab, 5-FU 

en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IRINOTECAN HCL TRIHYDR SDZ INFV C 20MG/ML FL  2ML 

 

Zindex nummer: 15624536 

ATC Code: L01XX19 

Werkzame stof: IRINOTECAN 

Registratienummer: 103670 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 332 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die niet K-ras-gemuteerd (wild- 

type) is, zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, niet K-ras WT, >= 1e lijn, combi 

met cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1340 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling, in combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) 

en Leucovorine (LV), van gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de pancreas bij volwassen 

patiënten bij wie de aandoening is verergerd na een 

behandeling op basis van gemcitabine. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, >= 2de lijn, combi met 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1545 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colectoraal 

carcinoom KRAS wild type met epidermale 

groeifactor receptor (EGFR)-expressie, na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, 2de lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 330 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom in combinatie met 5-

fluorouracil (5-FU) en folinezuur (FA) bij patiënten 

zonder voorafgaande chemotherapie voor de ziekte in 

dit gevorderde stadium. 

Verkorte indicatie: CRC, Adv, 1e lijn, combi met 5-FU en folinezuur 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 331 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom als monotherapie bij patiënten 

bij wie een gangbaar behandelingsschema waarin 5-

fluorouracil (5-FU) was opgenomen, faalde. 

Verkorte indicatie: CRC, Adv, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 333 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU), folinezuur 

(FA) en bevacizumab voor de eerstelijnsbehandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colon- of 

rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met 5-FU, folinezuur en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 334 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine, met of zonder 

bevacizumab, voor de eerstelijnsbehandeling van 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met capecitabine en met of 

zonder bevacizumab (Volw.) 
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Indicatienummer: 1581 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die KRAS-gemuteerd (wild-type) is, 

zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, >= 1e lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 788 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met oxaliplatin, folinezuur en 5-FU bij 

een gemetastaseerd pancreascarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, combi met oxaliplatine, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 834 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren, waaronder neuroblastoom, 

hepatoblastoom, Ewing sarcoom, rhabdomyosarcoom 

en Wilms’ tumor. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1237 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1416 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met aflibercept, 5-fluorouracil en 

folinezuur voor gebruik bij volwassenen met 

gemetastaseerde colorectale kanker (MCRC) die 

resistent is tegen of progressie vertoont na een 

oxaliplatine-bevattend behandelschema. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met aflibercept, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 
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Indicatienummer: 1428 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

in combinatie met cetuximab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, combi met cetuximab, 5-

FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1441 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de eerste lijn in combinatie met 

panitumumab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 1e lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1442 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de tweede lijn in combinatie met 5-FU, 

folinezuur en panitumumab bij patiënten die in de 

eerste lijn fluoropyrimidine-bevattende 

chemotherapie hebben ontvangen (zonder 

irinotecan). 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 2de lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1448 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met ramucirumab, folinezuur en 5-

fluorouracil) voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC), die progressie van de ziekte hebben bij of 

na behandeling met bevacizumab, oxaliplatine en een 

fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met ramucirumab, 5-FU 

en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IRINOTECAN HCL TRIHYDR SDZ INFV C 20MG/ML FL  5ML 

 

Zindex nummer: 15624544 

ATC Code: L01XX19 

Werkzame stof: IRINOTECAN 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1851 van 4271 

Registratienummer: 103670 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 332 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die niet K-ras-gemuteerd (wild- 

type) is, zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, niet K-ras WT, >= 1e lijn, combi 

met cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1340 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling, in combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) 

en Leucovorine (LV), van gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de pancreas bij volwassen 

patiënten bij wie de aandoening is verergerd na een 

behandeling op basis van gemcitabine. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, >= 2de lijn, combi met 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1545 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colectoraal 

carcinoom KRAS wild type met epidermale 

groeifactor receptor (EGFR)-expressie, na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, 2de lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 330 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom in combinatie met 5-

fluorouracil (5-FU) en folinezuur (FA) bij patiënten 

zonder voorafgaande chemotherapie voor de ziekte in 

dit gevorderde stadium. 

Verkorte indicatie: CRC, Adv, 1e lijn, combi met 5-FU en folinezuur 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 331 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom als monotherapie bij patiënten 

bij wie een gangbaar behandelingsschema waarin 5-

fluorouracil (5-FU) was opgenomen, faalde. 

Verkorte indicatie: CRC, Adv, >= 2de lijn, mono (Volw.) 
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Indicatienummer: 333 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU), folinezuur 

(FA) en bevacizumab voor de eerstelijnsbehandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colon- of 

rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met 5-FU, folinezuur en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 334 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine, met of zonder 

bevacizumab, voor de eerstelijnsbehandeling van 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met capecitabine en met of 

zonder bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1581 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die KRAS-gemuteerd (wild-type) is, 

zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, >= 1e lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 788 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met oxaliplatin, folinezuur en 5-FU bij 

een gemetastaseerd pancreascarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, combi met oxaliplatine, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 834 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren, waaronder neuroblastoom, 

hepatoblastoom, Ewing sarcoom, rhabdomyosarcoom 

en Wilms’ tumor. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 
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Indicatienummer: 1237 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1416 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met aflibercept, 5-fluorouracil en 

folinezuur voor gebruik bij volwassenen met 

gemetastaseerde colorectale kanker (MCRC) die 

resistent is tegen of progressie vertoont na een 

oxaliplatine-bevattend behandelschema. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met aflibercept, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1428 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

in combinatie met cetuximab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, combi met cetuximab, 5-

FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1441 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de eerste lijn in combinatie met 

panitumumab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 1e lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1442 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de tweede lijn in combinatie met 5-FU, 

folinezuur en panitumumab bij patiënten die in de 

eerste lijn fluoropyrimidine-bevattende 

chemotherapie hebben ontvangen (zonder 

irinotecan). 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 2de lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1448 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met ramucirumab, folinezuur en 5-

fluorouracil) voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC), die progressie van de ziekte hebben bij of 
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na behandeling met bevacizumab, oxaliplatine en een 

fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met ramucirumab, 5-FU 

en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IRINOTECAN HCL TRIHYDR SDZ INFV C 20MG/ML FL 15ML 

 

Zindex nummer: 15624552 

ATC Code: L01XX19 

Werkzame stof: IRINOTECAN 

Registratienummer: 103670 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 332 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die niet K-ras-gemuteerd (wild- 

type) is, zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, niet K-ras WT, >= 1e lijn, combi 

met cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1340 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling, in combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) 

en Leucovorine (LV), van gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de pancreas bij volwassen 

patiënten bij wie de aandoening is verergerd na een 

behandeling op basis van gemcitabine. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, >= 2de lijn, combi met 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1545 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colectoraal 

carcinoom KRAS wild type met epidermale 

groeifactor receptor (EGFR)-expressie, na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, 2de lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 330 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom in combinatie met 5-

fluorouracil (5-FU) en folinezuur (FA) bij patiënten 

zonder voorafgaande chemotherapie voor de ziekte in 

dit gevorderde stadium. 

Verkorte indicatie: CRC, Adv, 1e lijn, combi met 5-FU en folinezuur 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 331 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom als monotherapie bij patiënten 

bij wie een gangbaar behandelingsschema waarin 5-

fluorouracil (5-FU) was opgenomen, faalde. 

Verkorte indicatie: CRC, Adv, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 333 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU), folinezuur 

(FA) en bevacizumab voor de eerstelijnsbehandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colon- of 

rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met 5-FU, folinezuur en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 334 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine, met of zonder 

bevacizumab, voor de eerstelijnsbehandeling van 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met capecitabine en met of 

zonder bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1581 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die KRAS-gemuteerd (wild-type) is, 

zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, >= 1e lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 788 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met oxaliplatin, folinezuur en 5-FU bij 

een gemetastaseerd pancreascarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, combi met oxaliplatine, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 
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Indicatienummer: 834 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren, waaronder neuroblastoom, 

hepatoblastoom, Ewing sarcoom, rhabdomyosarcoom 

en Wilms’ tumor. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1237 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1416 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met aflibercept, 5-fluorouracil en 

folinezuur voor gebruik bij volwassenen met 

gemetastaseerde colorectale kanker (MCRC) die 

resistent is tegen of progressie vertoont na een 

oxaliplatine-bevattend behandelschema. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met aflibercept, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1428 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

in combinatie met cetuximab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, combi met cetuximab, 5-

FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1441 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de eerste lijn in combinatie met 

panitumumab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 1e lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1442 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de tweede lijn in combinatie met 5-FU, 

folinezuur en panitumumab bij patiënten die in de 

eerste lijn fluoropyrimidine-bevattende 

chemotherapie hebben ontvangen (zonder 

irinotecan). 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 2de lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1448 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met ramucirumab, folinezuur en 5-

fluorouracil) voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC), die progressie van de ziekte hebben bij of 

na behandeling met bevacizumab, oxaliplatine en een 

fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met ramucirumab, 5-FU 

en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IRINOTECAN HCL TRIHYDR SDZ INFV C 20MG/ML FL 25ML 

 

Zindex nummer: 15624560 

ATC Code: L01XX19 

Werkzame stof: IRINOTECAN 

Registratienummer: 103670 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 332 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die niet K-ras-gemuteerd (wild- 

type) is, zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, niet K-ras WT, >= 1e lijn, combi 

met cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1340 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling, in combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) 

en Leucovorine (LV), van gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de pancreas bij volwassen 
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patiënten bij wie de aandoening is verergerd na een 

behandeling op basis van gemcitabine. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, >= 2de lijn, combi met 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1545 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colectoraal 

carcinoom KRAS wild type met epidermale 

groeifactor receptor (EGFR)-expressie, na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, 2de lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 330 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom in combinatie met 5-

fluorouracil (5-FU) en folinezuur (FA) bij patiënten 

zonder voorafgaande chemotherapie voor de ziekte in 

dit gevorderde stadium. 

Verkorte indicatie: CRC, Adv, 1e lijn, combi met 5-FU en folinezuur 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 331 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom als monotherapie bij patiënten 

bij wie een gangbaar behandelingsschema waarin 5-

fluorouracil (5-FU) was opgenomen, faalde. 

Verkorte indicatie: CRC, Adv, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 333 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU), folinezuur 

(FA) en bevacizumab voor de eerstelijnsbehandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colon- of 

rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met 5-FU, folinezuur en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 334 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine, met of zonder 

bevacizumab, voor de eerstelijnsbehandeling van 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met capecitabine en met of 

zonder bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1581 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die KRAS-gemuteerd (wild-type) is, 

zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, >= 1e lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 788 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met oxaliplatin, folinezuur en 5-FU bij 

een gemetastaseerd pancreascarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, combi met oxaliplatine, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 834 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren, waaronder neuroblastoom, 

hepatoblastoom, Ewing sarcoom, rhabdomyosarcoom 

en Wilms’ tumor. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1237 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1416 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met aflibercept, 5-fluorouracil en 

folinezuur voor gebruik bij volwassenen met 

gemetastaseerde colorectale kanker (MCRC) die 

resistent is tegen of progressie vertoont na een 

oxaliplatine-bevattend behandelschema. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met aflibercept, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1428 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 
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colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

in combinatie met cetuximab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, combi met cetuximab, 5-

FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1441 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de eerste lijn in combinatie met 

panitumumab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 1e lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1442 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de tweede lijn in combinatie met 5-FU, 

folinezuur en panitumumab bij patiënten die in de 

eerste lijn fluoropyrimidine-bevattende 

chemotherapie hebben ontvangen (zonder 

irinotecan). 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 2de lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1448 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met ramucirumab, folinezuur en 5-

fluorouracil) voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC), die progressie van de ziekte hebben bij of 

na behandeling met bevacizumab, oxaliplatine en een 

fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met ramucirumab, 5-FU 

en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

IRINOTECAN HCL TRIHYDR SDZ INFV C 20MG/ML FL 7,5ML 

 

Zindex nummer: 15624579 

ATC Code: L01XX19 

Werkzame stof: IRINOTECAN 

Registratienummer: 103670 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 332 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die niet K-ras-gemuteerd (wild- 

type) is, zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, niet K-ras WT, >= 1e lijn, combi 

met cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1340 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling, in combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) 

en Leucovorine (LV), van gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de pancreas bij volwassen 

patiënten bij wie de aandoening is verergerd na een 

behandeling op basis van gemcitabine. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, >= 2de lijn, combi met 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1545 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colectoraal 

carcinoom KRAS wild type met epidermale 

groeifactor receptor (EGFR)-expressie, na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, 2de lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 330 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom in combinatie met 5-

fluorouracil (5-FU) en folinezuur (FA) bij patiënten 

zonder voorafgaande chemotherapie voor de ziekte in 

dit gevorderde stadium. 

Verkorte indicatie: CRC, Adv, 1e lijn, combi met 5-FU en folinezuur 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 331 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom als monotherapie bij patiënten 

bij wie een gangbaar behandelingsschema waarin 5-

fluorouracil (5-FU) was opgenomen, faalde. 

Verkorte indicatie: CRC, Adv, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 333 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU), folinezuur 
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(FA) en bevacizumab voor de eerstelijnsbehandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colon- of 

rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met 5-FU, folinezuur en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 334 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine, met of zonder 

bevacizumab, voor de eerstelijnsbehandeling van 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met capecitabine en met of 

zonder bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1581 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die KRAS-gemuteerd (wild-type) is, 

zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, >= 1e lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 788 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met oxaliplatin, folinezuur en 5-FU bij 

een gemetastaseerd pancreascarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, combi met oxaliplatine, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 834 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren, waaronder neuroblastoom, 

hepatoblastoom, Ewing sarcoom, rhabdomyosarcoom 

en Wilms’ tumor. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1237 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij 
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volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1416 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met aflibercept, 5-fluorouracil en 

folinezuur voor gebruik bij volwassenen met 

gemetastaseerde colorectale kanker (MCRC) die 

resistent is tegen of progressie vertoont na een 

oxaliplatine-bevattend behandelschema. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met aflibercept, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1428 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

in combinatie met cetuximab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, combi met cetuximab, 5-

FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1441 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de eerste lijn in combinatie met 

panitumumab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 1e lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1442 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de tweede lijn in combinatie met 5-FU, 

folinezuur en panitumumab bij patiënten die in de 

eerste lijn fluoropyrimidine-bevattende 

chemotherapie hebben ontvangen (zonder 

irinotecan). 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 2de lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1448 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met ramucirumab, folinezuur en 5-

fluorouracil) voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC), die progressie van de ziekte hebben bij of 

na behandeling met bevacizumab, oxaliplatine en een 

fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met ramucirumab, 5-FU 

en folinezuur (Volw.) 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1864 van 4271 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

JAKAVI TABLET  5MG 

 

Zindex nummer: 15907813 

ATC Code: L01XE18 

Werkzame stof: RUXOLITINIB 

Registratienummer: EU/1/12/773/005 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 472 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van aan de ziekte gerelateerde 

splenomegalie of symptomen bij volwassen patiënten 

met primaire myelofibrose (ook chronische 

idiopathische myelofibrose genoemd), post-

polycythemia vera-myelofibrose of post-essentiële 

trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 473 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

polycythemia vera die resistent zijn tegen 

hydroxycarbamide of die dit middel niet verdragen. 

Verkorte indicatie: PV, na hydroxycarbamide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 774 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - acute graft-versus-host-disease [refractaire] 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acute GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1258 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Symptomen bij kinderen met primaire myelofibrose, 

post-polycythaemia vera-myelofibrose of post-

essentiële trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

JAKAVI TABLET  5MG 

 

Zindex nummer: 16021932 

ATC Code: L01XE18 

Werkzame stof: RUXOLITINIB 

Registratienummer: EU/1/12/773/005 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 472 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van aan de ziekte gerelateerde 

splenomegalie of symptomen bij volwassen patiënten 

met primaire myelofibrose (ook chronische 

idiopathische myelofibrose genoemd), post-

polycythemia vera-myelofibrose of post-essentiële 

trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 473 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

polycythemia vera die resistent zijn tegen 

hydroxycarbamide of die dit middel niet verdragen. 

Verkorte indicatie: PV, na hydroxycarbamide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 774 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - acute graft-versus-host-disease [refractaire] 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acute GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1258 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Symptomen bij kinderen met primaire myelofibrose, 

post-polycythaemia vera-myelofibrose of post-

essentiële trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

JAKAVI TABLET  5MG 

 

Zindex nummer: 16063856 

ATC Code: L01XE18 

Werkzame stof: RUXOLITINIB 

Registratienummer: EU/1/12/773/005 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 472 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van aan de ziekte gerelateerde 

splenomegalie of symptomen bij volwassen patiënten 

met primaire myelofibrose (ook chronische 

idiopathische myelofibrose genoemd), post-

polycythemia vera-myelofibrose of post-essentiële 

trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 473 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

polycythemia vera die resistent zijn tegen 

hydroxycarbamide of die dit middel niet verdragen. 

Verkorte indicatie: PV, na hydroxycarbamide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 774 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - acute graft-versus-host-disease [refractaire] 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acute GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1258 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Symptomen bij kinderen met primaire myelofibrose, 

post-polycythaemia vera-myelofibrose of post-

essentiële trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

JAKAVI TABLET  5MG 

 

Zindex nummer: 16078764 

ATC Code: L01XE18 

Werkzame stof: RUXOLITINIB 

Registratienummer: EU/1/12/773/005 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 472 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van aan de ziekte gerelateerde 

splenomegalie of symptomen bij volwassen patiënten 

met primaire myelofibrose (ook chronische 

idiopathische myelofibrose genoemd), post-

polycythemia vera-myelofibrose of post-essentiële 

trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 473 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

polycythemia vera die resistent zijn tegen 

hydroxycarbamide of die dit middel niet verdragen. 

Verkorte indicatie: PV, na hydroxycarbamide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 774 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - acute graft-versus-host-disease [refractaire] 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acute GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1258 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Symptomen bij kinderen met primaire myelofibrose, 

post-polycythaemia vera-myelofibrose of post-

essentiële trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

JAKAVI TABLET  5MG 

 

Zindex nummer: 16105095 

ATC Code: L01XE18 

Werkzame stof: RUXOLITINIB 

Registratienummer: EU/1/12/773/005 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 472 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van aan de ziekte gerelateerde 

splenomegalie of symptomen bij volwassen patiënten 

met primaire myelofibrose (ook chronische 

idiopathische myelofibrose genoemd), post-

polycythemia vera-myelofibrose of post-essentiële 

trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 473 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

polycythemia vera die resistent zijn tegen 

hydroxycarbamide of die dit middel niet verdragen. 

Verkorte indicatie: PV, na hydroxycarbamide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 774 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - acute graft-versus-host-disease [refractaire] 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acute GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1258 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Symptomen bij kinderen met primaire myelofibrose, 

post-polycythaemia vera-myelofibrose of post-

essentiële trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

JAKAVI TABLET  5MG 

 

Zindex nummer: 16105346 

ATC Code: L01XE18 

Werkzame stof: RUXOLITINIB 

Registratienummer: EU/1/12/773/005 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 472 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van aan de ziekte gerelateerde 

splenomegalie of symptomen bij volwassen patiënten 

met primaire myelofibrose (ook chronische 

idiopathische myelofibrose genoemd), post-

polycythemia vera-myelofibrose of post-essentiële 

trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 473 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

polycythemia vera die resistent zijn tegen 

hydroxycarbamide of die dit middel niet verdragen. 

Verkorte indicatie: PV, na hydroxycarbamide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 774 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - acute graft-versus-host-disease [refractaire] 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acute GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1258 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Symptomen bij kinderen met primaire myelofibrose, 

post-polycythaemia vera-myelofibrose of post-

essentiële trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

JAKAVI TABLET  5MG 

 

Zindex nummer: 16653459 

ATC Code: L01XE18 

Werkzame stof: RUXOLITINIB 

Registratienummer: EU/1/12/773/005 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 472 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van aan de ziekte gerelateerde 

splenomegalie of symptomen bij volwassen patiënten 

met primaire myelofibrose (ook chronische 

idiopathische myelofibrose genoemd), post-

polycythemia vera-myelofibrose of post-essentiële 

trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 473 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

polycythemia vera die resistent zijn tegen 

hydroxycarbamide of die dit middel niet verdragen. 

Verkorte indicatie: PV, na hydroxycarbamide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 774 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - acute graft-versus-host-disease [refractaire] 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acute GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1258 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Symptomen bij kinderen met primaire myelofibrose, 

post-polycythaemia vera-myelofibrose of post-

essentiële trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

JAKAVI TABLET 10MG 

 

Zindex nummer: 16653467 

ATC Code: L01XE18 

Werkzame stof: RUXOLITINIB 

Registratienummer: EU/1/12/773/015 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 472 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van aan de ziekte gerelateerde 

splenomegalie of symptomen bij volwassen patiënten 

met primaire myelofibrose (ook chronische 

idiopathische myelofibrose genoemd), post-

polycythemia vera-myelofibrose of post-essentiële 

trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 473 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

polycythemia vera die resistent zijn tegen 

hydroxycarbamide of die dit middel niet verdragen. 

Verkorte indicatie: PV, na hydroxycarbamide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 774 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - acute graft-versus-host-disease [refractaire] 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acute GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1258 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Symptomen bij kinderen met primaire myelofibrose, 

post-polycythaemia vera-myelofibrose of post-

essentiële trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

JAKAVI TABLET 10MG 

 

Zindex nummer: 16740432 

ATC Code: L01XE18 

Werkzame stof: RUXOLITINIB 

Registratienummer: EU/1/12/773/015 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 472 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van aan de ziekte gerelateerde 

splenomegalie of symptomen bij volwassen patiënten 

met primaire myelofibrose (ook chronische 

idiopathische myelofibrose genoemd), post-

polycythemia vera-myelofibrose of post-essentiële 

trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 473 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

polycythemia vera die resistent zijn tegen 

hydroxycarbamide of die dit middel niet verdragen. 

Verkorte indicatie: PV, na hydroxycarbamide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 774 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - acute graft-versus-host-disease [refractaire] 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acute GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1258 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Symptomen bij kinderen met primaire myelofibrose, 

post-polycythaemia vera-myelofibrose of post-

essentiële trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

JAKAVI TABLET 10MG 

 

Zindex nummer: 16744381 

ATC Code: L01XE18 

Werkzame stof: RUXOLITINIB 

Registratienummer: EU/1/12/773/015 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 472 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van aan de ziekte gerelateerde 

splenomegalie of symptomen bij volwassen patiënten 

met primaire myelofibrose (ook chronische 

idiopathische myelofibrose genoemd), post-

polycythemia vera-myelofibrose of post-essentiële 

trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 473 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

polycythemia vera die resistent zijn tegen 

hydroxycarbamide of die dit middel niet verdragen. 

Verkorte indicatie: PV, na hydroxycarbamide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 774 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - acute graft-versus-host-disease [refractaire] 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acute GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1258 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Symptomen bij kinderen met primaire myelofibrose, 

post-polycythaemia vera-myelofibrose of post-

essentiële trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

JAKAVI TABLET 15MG 

 

Zindex nummer: 15907821 

ATC Code: L01XE18 

Werkzame stof: RUXOLITINIB 

Registratienummer: EU/1/12/773/008 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 472 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van aan de ziekte gerelateerde 

splenomegalie of symptomen bij volwassen patiënten 

met primaire myelofibrose (ook chronische 

idiopathische myelofibrose genoemd), post-

polycythemia vera-myelofibrose of post-essentiële 

trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 473 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

polycythemia vera die resistent zijn tegen 

hydroxycarbamide of die dit middel niet verdragen. 

Verkorte indicatie: PV, na hydroxycarbamide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 774 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - acute graft-versus-host-disease [refractaire] 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acute GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1258 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Symptomen bij kinderen met primaire myelofibrose, 

post-polycythaemia vera-myelofibrose of post-

essentiële trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

JAKAVI TABLET 15MG 

 

Zindex nummer: 16021940 

ATC Code: L01XE18 

Werkzame stof: RUXOLITINIB 

Registratienummer: EU/1/12/773/008 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 472 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van aan de ziekte gerelateerde 

splenomegalie of symptomen bij volwassen patiënten 

met primaire myelofibrose (ook chronische 

idiopathische myelofibrose genoemd), post-

polycythemia vera-myelofibrose of post-essentiële 

trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 473 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

polycythemia vera die resistent zijn tegen 

hydroxycarbamide of die dit middel niet verdragen. 

Verkorte indicatie: PV, na hydroxycarbamide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 774 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - acute graft-versus-host-disease [refractaire] 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acute GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1258 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Symptomen bij kinderen met primaire myelofibrose, 

post-polycythaemia vera-myelofibrose of post-

essentiële trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

JAKAVI TABLET 15MG 

 

Zindex nummer: 16063864 

ATC Code: L01XE18 

Werkzame stof: RUXOLITINIB 

Registratienummer: EU/1/12/773/008 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 472 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van aan de ziekte gerelateerde 

splenomegalie of symptomen bij volwassen patiënten 

met primaire myelofibrose (ook chronische 

idiopathische myelofibrose genoemd), post-

polycythemia vera-myelofibrose of post-essentiële 

trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 473 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

polycythemia vera die resistent zijn tegen 

hydroxycarbamide of die dit middel niet verdragen. 

Verkorte indicatie: PV, na hydroxycarbamide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 774 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - acute graft-versus-host-disease [refractaire] 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acute GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1258 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Symptomen bij kinderen met primaire myelofibrose, 

post-polycythaemia vera-myelofibrose of post-

essentiële trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Kind 0-18 

jaar) 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1877 van 4271 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

JAKAVI TABLET 15MG 

 

Zindex nummer: 16078772 

ATC Code: L01XE18 

Werkzame stof: RUXOLITINIB 

Registratienummer: EU/1/12/773/008 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 472 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van aan de ziekte gerelateerde 

splenomegalie of symptomen bij volwassen patiënten 

met primaire myelofibrose (ook chronische 

idiopathische myelofibrose genoemd), post-

polycythemia vera-myelofibrose of post-essentiële 

trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 473 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

polycythemia vera die resistent zijn tegen 

hydroxycarbamide of die dit middel niet verdragen. 

Verkorte indicatie: PV, na hydroxycarbamide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 774 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - acute graft-versus-host-disease [refractaire] 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acute GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1258 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Symptomen bij kinderen met primaire myelofibrose, 

post-polycythaemia vera-myelofibrose of post-

essentiële trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

JAKAVI TABLET 15MG 

 

Zindex nummer: 16105109 

ATC Code: L01XE18 

Werkzame stof: RUXOLITINIB 

Registratienummer: EU/1/12/773/008 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 472 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van aan de ziekte gerelateerde 

splenomegalie of symptomen bij volwassen patiënten 

met primaire myelofibrose (ook chronische 

idiopathische myelofibrose genoemd), post-

polycythemia vera-myelofibrose of post-essentiële 

trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 473 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

polycythemia vera die resistent zijn tegen 

hydroxycarbamide of die dit middel niet verdragen. 

Verkorte indicatie: PV, na hydroxycarbamide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 774 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - acute graft-versus-host-disease [refractaire] 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acute GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1258 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Symptomen bij kinderen met primaire myelofibrose, 

post-polycythaemia vera-myelofibrose of post-

essentiële trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

JAKAVI TABLET 15MG 

 

Zindex nummer: 16105362 

ATC Code: L01XE18 

Werkzame stof: RUXOLITINIB 

Registratienummer: EU/1/12/773/008 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 472 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van aan de ziekte gerelateerde 

splenomegalie of symptomen bij volwassen patiënten 

met primaire myelofibrose (ook chronische 

idiopathische myelofibrose genoemd), post-

polycythemia vera-myelofibrose of post-essentiële 

trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 473 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

polycythemia vera die resistent zijn tegen 

hydroxycarbamide of die dit middel niet verdragen. 

Verkorte indicatie: PV, na hydroxycarbamide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 774 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - acute graft-versus-host-disease [refractaire] 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acute GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1258 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Symptomen bij kinderen met primaire myelofibrose, 

post-polycythaemia vera-myelofibrose of post-

essentiële trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

JAKAVI TABLET 15MG 

 

Zindex nummer: 16653432 

ATC Code: L01XE18 

Werkzame stof: RUXOLITINIB 

Registratienummer: EU/1/12/773/008 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 472 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van aan de ziekte gerelateerde 

splenomegalie of symptomen bij volwassen patiënten 

met primaire myelofibrose (ook chronische 

idiopathische myelofibrose genoemd), post-

polycythemia vera-myelofibrose of post-essentiële 

trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 473 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

polycythemia vera die resistent zijn tegen 

hydroxycarbamide of die dit middel niet verdragen. 

Verkorte indicatie: PV, na hydroxycarbamide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 774 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - acute graft-versus-host-disease [refractaire] 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acute GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1258 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Symptomen bij kinderen met primaire myelofibrose, 

post-polycythaemia vera-myelofibrose of post-

essentiële trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

JAKAVI TABLET 20MG 

 

Zindex nummer: 15907848 

ATC Code: L01XE18 

Werkzame stof: RUXOLITINIB 

Registratienummer: EU/1/12/773/011 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 472 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van aan de ziekte gerelateerde 

splenomegalie of symptomen bij volwassen patiënten 

met primaire myelofibrose (ook chronische 

idiopathische myelofibrose genoemd), post-

polycythemia vera-myelofibrose of post-essentiële 

trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 473 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

polycythemia vera die resistent zijn tegen 

hydroxycarbamide of die dit middel niet verdragen. 

Verkorte indicatie: PV, na hydroxycarbamide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 774 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - acute graft-versus-host-disease [refractaire] 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acute GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1258 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Symptomen bij kinderen met primaire myelofibrose, 

post-polycythaemia vera-myelofibrose of post-

essentiële trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

JAKAVI TABLET 20MG 

 

Zindex nummer: 16021959 

ATC Code: L01XE18 

Werkzame stof: RUXOLITINIB 

Registratienummer: EU/1/12/773/011 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 472 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van aan de ziekte gerelateerde 

splenomegalie of symptomen bij volwassen patiënten 

met primaire myelofibrose (ook chronische 

idiopathische myelofibrose genoemd), post-

polycythemia vera-myelofibrose of post-essentiële 

trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 473 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

polycythemia vera die resistent zijn tegen 

hydroxycarbamide of die dit middel niet verdragen. 

Verkorte indicatie: PV, na hydroxycarbamide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 774 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - acute graft-versus-host-disease [refractaire] 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acute GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1258 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Symptomen bij kinderen met primaire myelofibrose, 

post-polycythaemia vera-myelofibrose of post-

essentiële trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

JAKAVI TABLET 20MG 

 

Zindex nummer: 16063872 

ATC Code: L01XE18 

Werkzame stof: RUXOLITINIB 

Registratienummer: EU/1/12/773/011 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 472 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van aan de ziekte gerelateerde 

splenomegalie of symptomen bij volwassen patiënten 

met primaire myelofibrose (ook chronische 

idiopathische myelofibrose genoemd), post-

polycythemia vera-myelofibrose of post-essentiële 

trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 473 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

polycythemia vera die resistent zijn tegen 

hydroxycarbamide of die dit middel niet verdragen. 

Verkorte indicatie: PV, na hydroxycarbamide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 774 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - acute graft-versus-host-disease [refractaire] 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acute GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1258 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Symptomen bij kinderen met primaire myelofibrose, 

post-polycythaemia vera-myelofibrose of post-

essentiële trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

JAKAVI TABLET 20MG 

 

Zindex nummer: 16078780 

ATC Code: L01XE18 

Werkzame stof: RUXOLITINIB 

Registratienummer: EU/1/12/773/011 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 472 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van aan de ziekte gerelateerde 

splenomegalie of symptomen bij volwassen patiënten 

met primaire myelofibrose (ook chronische 

idiopathische myelofibrose genoemd), post-

polycythemia vera-myelofibrose of post-essentiële 

trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 473 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

polycythemia vera die resistent zijn tegen 

hydroxycarbamide of die dit middel niet verdragen. 

Verkorte indicatie: PV, na hydroxycarbamide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 774 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - acute graft-versus-host-disease [refractaire] 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acute GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1258 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Symptomen bij kinderen met primaire myelofibrose, 

post-polycythaemia vera-myelofibrose of post-

essentiële trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

JAKAVI TABLET 20MG 

 

Zindex nummer: 16105117 

ATC Code: L01XE18 

Werkzame stof: RUXOLITINIB 

Registratienummer: EU/1/12/773/011 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 472 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van aan de ziekte gerelateerde 

splenomegalie of symptomen bij volwassen patiënten 

met primaire myelofibrose (ook chronische 

idiopathische myelofibrose genoemd), post-

polycythemia vera-myelofibrose of post-essentiële 

trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 473 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

polycythemia vera die resistent zijn tegen 

hydroxycarbamide of die dit middel niet verdragen. 

Verkorte indicatie: PV, na hydroxycarbamide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 774 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - acute graft-versus-host-disease [refractaire] 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acute GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1258 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Symptomen bij kinderen met primaire myelofibrose, 

post-polycythaemia vera-myelofibrose of post-

essentiële trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

JAKAVI TABLET 20MG 

 

Zindex nummer: 16105389 

ATC Code: L01XE18 

Werkzame stof: RUXOLITINIB 

Registratienummer: EU/1/12/773/011 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 472 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van aan de ziekte gerelateerde 

splenomegalie of symptomen bij volwassen patiënten 

met primaire myelofibrose (ook chronische 

idiopathische myelofibrose genoemd), post-

polycythemia vera-myelofibrose of post-essentiële 

trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 473 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

polycythemia vera die resistent zijn tegen 

hydroxycarbamide of die dit middel niet verdragen. 

Verkorte indicatie: PV, na hydroxycarbamide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 774 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - acute graft-versus-host-disease [refractaire] 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acute GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1258 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Symptomen bij kinderen met primaire myelofibrose, 

post-polycythaemia vera-myelofibrose of post-

essentiële trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

JAKAVI TABLET 20MG 

 

Zindex nummer: 16653440 

ATC Code: L01XE18 

Werkzame stof: RUXOLITINIB 

Registratienummer: EU/1/12/773/011 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 472 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van aan de ziekte gerelateerde 

splenomegalie of symptomen bij volwassen patiënten 

met primaire myelofibrose (ook chronische 

idiopathische myelofibrose genoemd), post-

polycythemia vera-myelofibrose of post-essentiële 

trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 473 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

polycythemia vera die resistent zijn tegen 

hydroxycarbamide of die dit middel niet verdragen. 

Verkorte indicatie: PV, na hydroxycarbamide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 774 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - acute graft-versus-host-disease [refractaire] 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acute GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1258 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Symptomen bij kinderen met primaire myelofibrose, 

post-polycythaemia vera-myelofibrose of post-

essentiële trombocytemie-myelofibrose. 

Verkorte indicatie: Primaire MF, post-PV MF of post-ET MF (Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

JEVTANA INFVLST CONC 40MG/ML FLACON 1,5ML + SOLV 

 

Zindex nummer: 15711358 

ATC Code: L01CD04 

Werkzame stof: CABAZITAXEL 

Registratienummer: EU/1/11/676/001 

Fabrikant: SANOFI-AVENTIS NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 111 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met prednison of prednisolon voor de 

behandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker 

(mCRPC) die voorheen behandeld werden op basis 

van een docetaxel-behandelingsschema. 

Verkorte indicatie: CRPC, m, combi met prednison of prednisolon (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

JEVTANA INFVLST CONC 40MG/ML FLACON 1,5ML + SOLV 

 

Zindex nummer: 16075447 

ATC Code: L01CD04 

Werkzame stof: CABAZITAXEL 

Registratienummer: EU/1/11/676/001 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 111 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met prednison of prednisolon voor de 

behandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker 

(mCRPC) die voorheen behandeld werden op basis 

van een docetaxel-behandelingsschema. 

Verkorte indicatie: CRPC, m, combi met prednison of prednisolon (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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JEVTANA INFVLST CONC 40MG/ML FLACON 1,5ML + SOLV 

 

Zindex nummer: 16078926 

ATC Code: L01CD04 

Werkzame stof: CABAZITAXEL 

Registratienummer: EU/1/11/676/001 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 111 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met prednison of prednisolon voor de 

behandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker 

(mCRPC) die voorheen behandeld werden op basis 

van een docetaxel-behandelingsschema. 

Verkorte indicatie: CRPC, m, combi met prednison of prednisolon (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

JEVTANA INFVLST CONC 40MG/ML FLACON 1,5ML + SOLV 

 

Zindex nummer: 16237471 

ATC Code: L01CD04 

Werkzame stof: CABAZITAXEL 

Registratienummer: EU/1/11/676/001 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 111 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met prednison of prednisolon voor de 

behandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker 

(mCRPC) die voorheen behandeld werden op basis 

van een docetaxel-behandelingsschema. 

Verkorte indicatie: CRPC, m, combi met prednison of prednisolon (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

JEVTANA INFVLST CONC 40MG/ML FLACON 1,5ML + SOLV 

 

Zindex nummer: 16570081 

ATC Code: L01CD04 

Werkzame stof: CABAZITAXEL 

Registratienummer: EU/1/11/676/001 
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Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 111 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met prednison of prednisolon voor de 

behandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker 

(mCRPC) die voorheen behandeld werden op basis 

van een docetaxel-behandelingsschema. 

Verkorte indicatie: CRPC, m, combi met prednison of prednisolon (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

JIVI INJPDR FLACON 1000IE + SOLV 2,5ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16736842 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/18/1324/003 

Fabrikant: BAYER BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 
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Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

JIVI INJPDR FLACON 2000IE + SOLV 2,5ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16736850 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/18/1324/004 

Fabrikant: BAYER BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 
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VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

JIVI INJPDR FLACON 250IE + SOLV 2,5ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16736826 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/18/1324/001 

Fabrikant: BAYER BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

JIVI INJPDR FLACON 3000IE + SOLV 2,5ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16736885 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/18/1324/005 

Fabrikant: BAYER BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

JIVI INJPDR FLACON 500IE + SOLV 2,5ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16736834 

ATC Code: B02BD02 
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Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/18/1324/002 

Fabrikant: BAYER BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KADCYLA INFUSIEPOEDER FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 15970906 

ATC Code: L01XC14 

Werkzame stof: TRASTUZUMAB EMTANSINE 

Registratienummer: EU/1/13/885/001 

Fabrikant: ROCHE NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 528 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met HER2-positieve, niet-reseceerbare, 

lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker 

die eerder trastuzumab en een taxaan, afzonderlijk 

of in combinatie, hebben ontvangen. Patiënten 

dienen eerdere therapie te hebben ontvangen voor 

lokaal gevorderde of gemetastaseerde ziekte, of een 

recidief te hebben ontwikkeld tijdens of binnen zes 

maanden na het voltooien van adjuvante therapie. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, LA of m, HER2+, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KADCYLA INFUSIEPOEDER FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 16319001 

ATC Code: L01XC14 

Werkzame stof: TRASTUZUMAB EMTANSINE 

Registratienummer: EU/1/13/885/001 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 528 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met HER2-positieve, niet-reseceerbare, 

lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker 

die eerder trastuzumab en een taxaan, afzonderlijk 

of in combinatie, hebben ontvangen. Patiënten 

dienen eerdere therapie te hebben ontvangen voor 

lokaal gevorderde of gemetastaseerde ziekte, of een 

recidief te hebben ontwikkeld tijdens of binnen zes 

maanden na het voltooien van adjuvante therapie. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, LA of m, HER2+, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KADCYLA INFUSIEPOEDER FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 16371577 

ATC Code: L01XC14 

Werkzame stof: TRASTUZUMAB EMTANSINE 

Registratienummer: EU/1/13/885/001 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 528 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met HER2-positieve, niet-reseceerbare, 

lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker 

die eerder trastuzumab en een taxaan, afzonderlijk 

of in combinatie, hebben ontvangen. Patiënten 

dienen eerdere therapie te hebben ontvangen voor 

lokaal gevorderde of gemetastaseerde ziekte, of een 

recidief te hebben ontwikkeld tijdens of binnen zes 

maanden na het voltooien van adjuvante therapie. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, LA of m, HER2+, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KADCYLA INFUSIEPOEDER FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 16635353 

ATC Code: L01XC14 

Werkzame stof: TRASTUZUMAB EMTANSINE 

Registratienummer: EU/1/13/885/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 528 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met HER2-positieve, niet-reseceerbare, 

lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker 

die eerder trastuzumab en een taxaan, afzonderlijk 

of in combinatie, hebben ontvangen. Patiënten 

dienen eerdere therapie te hebben ontvangen voor 

lokaal gevorderde of gemetastaseerde ziekte, of een 

recidief te hebben ontwikkeld tijdens of binnen zes 

maanden na het voltooien van adjuvante therapie. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, LA of m, HER2+, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KADCYLA INFUSIEPOEDER FLACON 160MG 

 

Zindex nummer: 15970914 

ATC Code: L01XC14 

Werkzame stof: TRASTUZUMAB EMTANSINE 

Registratienummer: EU/1/13/885/002 

Fabrikant: ROCHE NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 528 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met HER2-positieve, niet-reseceerbare, 

lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker 

die eerder trastuzumab en een taxaan, afzonderlijk 

of in combinatie, hebben ontvangen. Patiënten 

dienen eerdere therapie te hebben ontvangen voor 

lokaal gevorderde of gemetastaseerde ziekte, of een 

recidief te hebben ontwikkeld tijdens of binnen zes 

maanden na het voltooien van adjuvante therapie. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, LA of m, HER2+, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KADCYLA INFUSIEPOEDER FLACON 160MG 

 

Zindex nummer: 16319028 

ATC Code: L01XC14 

Werkzame stof: TRASTUZUMAB EMTANSINE 

Registratienummer: EU/1/13/885/002 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 528 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met HER2-positieve, niet-reseceerbare, 

lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker 

die eerder trastuzumab en een taxaan, afzonderlijk 

of in combinatie, hebben ontvangen. Patiënten 

dienen eerdere therapie te hebben ontvangen voor 

lokaal gevorderde of gemetastaseerde ziekte, of een 

recidief te hebben ontwikkeld tijdens of binnen zes 

maanden na het voltooien van adjuvante therapie. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, LA of m, HER2+, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KADCYLA INFUSIEPOEDER FLACON 160MG 

 

Zindex nummer: 16635388 

ATC Code: L01XC14 

Werkzame stof: TRASTUZUMAB EMTANSINE 

Registratienummer: EU/1/13/885/002 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 528 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met HER2-positieve, niet-reseceerbare, 

lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker 

die eerder trastuzumab en een taxaan, afzonderlijk 

of in combinatie, hebben ontvangen. Patiënten 

dienen eerdere therapie te hebben ontvangen voor 

lokaal gevorderde of gemetastaseerde ziekte, of een 

recidief te hebben ontwikkeld tijdens of binnen zes 

maanden na het voltooien van adjuvante therapie. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, LA of m, HER2+, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KALYDECO GRANULAAT IN SACHET 50MG 

 

Zindex nummer: 16203127 

ATC Code: R07AX02 

Werkzame stof: IVACAFTOR 

Registratienummer: EU/1/12/782/003 

Fabrikant: VERTEX PHARMACEUTICALS BV 
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Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 335 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met cystische 

fibrose (CF) van 6 jaar en ouder met een 

lichaamsgewicht van 25 kg of meer, die één van de 

volgende ‘gating-’ (klasse-III-)mutaties in het CFTR-

gen hebben: G551D, G1244E, G1349D, G178R, 

G551S, S1251N, S1255P, S549N of S549R. 

Verkorte indicatie: CF  (Volw. en Kind 6-18 jaar) (lichaamsgewicht >= 

25 kg) 

 

 

Indicatienummer: 336 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met cystische 

fibrose (CF) van 18 jaar en ouder die een R117H-

mutatie in het CFTR-gen hebben. 

Verkorte indicatie: CF  (Patiënten >= 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2644 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In een combinatieschema met tezacaftor 100 

mg/ivacaftor 150 mg tabletten voor de behandeling 

van patiënten met cystische fibrose (CF) van 12 jaar 

en ouder die homozygoot zijn voor de F508del-

mutatie of die heterozygoot zijn voor de F508del-

mutatie en één van de volgende mutaties hebben in 

het CFTR-gen: P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, 

D579G, 711+3A→G, S945L, S977F, R1070W, 

D1152H, 2789+5G→A, 3272-26A→G en 

3849+10kbC→T. 

Verkorte indicatie: CF, F508del-mutatie (homozygoot of heterozygoot),  

combi  met tezacaftor (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2655 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor behandeling van kinderen met cystische fibrose 

(CF) van 12 maanden en ouder met een 

lichaamsgewicht van 7 kg tot 25 kg, die één van de 

volgende ‘gating-’(klasse-III-)mutaties in het CFTR-

gen hebben: G551D, G1244E, G1349D, G178R, 

G551S, S1251N, S1255P, S549N of S549R. 

Verkorte indicatie: CF (Kind 12 maanden - 18 jaar) (lichaamsgewicht 7-

25 kg) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KALYDECO GRANULAAT IN SACHET 75MG 
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Zindex nummer: 16204654 

ATC Code: R07AX02 

Werkzame stof: IVACAFTOR 

Registratienummer: EU/1/12/782/004 

Fabrikant: VERTEX PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 335 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met cystische 

fibrose (CF) van 6 jaar en ouder met een 

lichaamsgewicht van 25 kg of meer, die één van de 

volgende ‘gating-’ (klasse-III-)mutaties in het CFTR-

gen hebben: G551D, G1244E, G1349D, G178R, 

G551S, S1251N, S1255P, S549N of S549R. 

Verkorte indicatie: CF  (Volw. en Kind 6-18 jaar) (lichaamsgewicht >= 

25 kg) 

 

 

Indicatienummer: 336 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met cystische 

fibrose (CF) van 18 jaar en ouder die een R117H-

mutatie in het CFTR-gen hebben. 

Verkorte indicatie: CF  (Patiënten >= 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2644 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In een combinatieschema met tezacaftor 100 

mg/ivacaftor 150 mg tabletten voor de behandeling 

van patiënten met cystische fibrose (CF) van 12 jaar 

en ouder die homozygoot zijn voor de F508del-

mutatie of die heterozygoot zijn voor de F508del-

mutatie en één van de volgende mutaties hebben in 

het CFTR-gen: P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, 

D579G, 711+3A→G, S945L, S977F, R1070W, 

D1152H, 2789+5G→A, 3272-26A→G en 

3849+10kbC→T. 

Verkorte indicatie: CF, F508del-mutatie (homozygoot of heterozygoot),  

combi  met tezacaftor (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2655 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor behandeling van kinderen met cystische fibrose 

(CF) van 12 maanden en ouder met een 

lichaamsgewicht van 7 kg tot 25 kg, die één van de 

volgende ‘gating-’(klasse-III-)mutaties in het CFTR-

gen hebben: G551D, G1244E, G1349D, G178R, 

G551S, S1251N, S1255P, S549N of S549R. 

Verkorte indicatie: CF (Kind 12 maanden - 18 jaar) (lichaamsgewicht 7-

25 kg) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1903 van 4271 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KALYDECO TABLET FILMOMHULD 150MG 

 

Zindex nummer: 16090845 

ATC Code: R07AX02 

Werkzame stof: IVACAFTOR 

Registratienummer: EU/1/12/782/002 

Fabrikant: VERTEX PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 2655 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor behandeling van kinderen met cystische fibrose 

(CF) van 12 maanden en ouder met een 

lichaamsgewicht van 7 kg tot 25 kg, die één van de 

volgende ‘gating-’(klasse-III-)mutaties in het CFTR-

gen hebben: G551D, G1244E, G1349D, G178R, 

G551S, S1251N, S1255P, S549N of S549R. 

Verkorte indicatie: CF (Kind 12 maanden - 18 jaar) (lichaamsgewicht 7-

25 kg) 

 

 

Indicatienummer: 335 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met cystische 

fibrose (CF) van 6 jaar en ouder met een 

lichaamsgewicht van 25 kg of meer, die één van de 

volgende ‘gating-’ (klasse-III-)mutaties in het CFTR-

gen hebben: G551D, G1244E, G1349D, G178R, 

G551S, S1251N, S1255P, S549N of S549R. 

Verkorte indicatie: CF  (Volw. en Kind 6-18 jaar) (lichaamsgewicht >= 

25 kg) 

 

 

Indicatienummer: 336 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met cystische 

fibrose (CF) van 18 jaar en ouder die een R117H-

mutatie in het CFTR-gen hebben. 

Verkorte indicatie: CF  (Patiënten >= 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2644 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In een combinatieschema met tezacaftor 100 

mg/ivacaftor 150 mg tabletten voor de behandeling 

van patiënten met cystische fibrose (CF) van 12 jaar 

en ouder die homozygoot zijn voor de F508del-

mutatie of die heterozygoot zijn voor de F508del-

mutatie en één van de volgende mutaties hebben in 

het CFTR-gen: P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, 

D579G, 711+3A→G, S945L, S977F, R1070W, 

D1152H, 2789+5G→A, 3272-26A→G en 

3849+10kbC→T. 
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Verkorte indicatie: CF, F508del-mutatie (homozygoot of heterozygoot),  

combi  met tezacaftor (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KANJINTI INFUSIEPOEDER FLACON 150MG 

 

Zindex nummer: 16645553 

ATC Code: L01XC03 

Werkzame stof: TRASTUZUMAB 

Registratienummer: EU/1/18/1281/001 

Fabrikant: AMGEN BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 517 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) als 

monotherapie voor de behandeling van die patiënten 

die voor hun gemetastaseerde aandoening zijn 

behandeld met tenminste twee 

chemotherapieschema's. Voorgaande chemotherapie 

moet tenminste een antracyclinederivaat en een 

taxaan hebben omvat tenzij patiënten niet geschikt 

zijn voor deze behandelingen. Ook moeten 

hormoonreceptor positieve patiënten niet (meer) 

reageren op hormoontherapie tenzij patiënten niet 

geschikt zijn voor deze behandeling. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, >= 3e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 518 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) in 

combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

die patiënten die voor hun gemetastaseerde ziekte 

niet zijn behandeld met chemotherapie en voor wie 

een antracyclinederivaat niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, 1e lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 519 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) in 

combinatie met docetaxel voor de behandeling van 

die patiënten die voor hun gemetastaseerde ziekte 

niet zijn behandeld met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+ , 1e lijn, combi met docetaxel (Volw.) 
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Indicatienummer: 520 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) in 

combinatie met een aromataseremmer voor de 

behandeling van postmenopauzale patiënten met 

hormoonreceptor-positieve gemetastaseerde 

borstkanker, die niet eerder behandeld zijn met 

trastuzumab. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, HR+, postmenopauzaal, combi met 

anastrozol, exemestaan of letrozol (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 522 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) aansluitend op 

operatie, chemotherapie (neoadjuvant of adjuvant) 

en radiotherapie (mits van toepassing). 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, adjuvant of neoadjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 523 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met paclitaxel of 

docetaxel. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvante chemo, combi met 

paclitaxel of docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 524 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) in combinatie 

met adjuvante chemotherapie bestaande uit 

docetaxel en carboplatine. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, combi met docetaxel en carboplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 525 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) in combinatie 

met neoadjuvante chemotherapie gevolgd door 

adjuvante behandeling met trastuzumab, voor lokaal 

gevorderde (inclusief inflammatoire) ziekte of 

tumoren > 2 cm in diameter. 

Verkorte indicatie: EBC, LA, HER2+, combi, neoadjuvant en adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 527 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine of 5-fluorouracil en 
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cisplatine voor de behandeling van volwassen 

patiënten met HER2-positief gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag of de gastro-

oesofageale overgang die nog geen eerdere 

oncologische behandeling hebben ondergaan voor 

hun gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofageale overgang, m, 

HER2+, 1e lijn, combi met cisplatine en capecitabine 

of 5-FU (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1376 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van Her2 NEU positief 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met capecitabine of vinorelbine. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, combi met capecitabine of vinorelbine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1384 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voortzetten van trastuzumab monotherapie bij de 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) na 

behandeling met trastuzumab in combinatie  met 

andere chemotherapeutica zoals paclitaxel, 

vinorelbine of capecitabine. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, na chemo, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1437 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

borstkanker waarbij de tumor een overexpressie van 

HER2 (ErbB2) vertoont: in combinatie met lapatinib 

voor patiënten met hormoonreceptor-negatieve 

gemetastaseerde ziekte met progressie na eerdere 

behandeling met trastuzumab in combinatie met 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HR-, HER2+, >= 2de lijn, combi met lapatinib 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1445 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

docetaxel bij volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde of lokaal teruggekeerde, 

niet-reseceerbare borstkanker die geen eerdere anti-

HER2-therapie of chemotherapie voor hun 

gemetastaseerde ziekte hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel of m, HER2+, combi met pertuzumab 

en docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1447 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

chemotherapie voor de neoadjuvante behandeling 

van volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal 

gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium 

borstkanker met een hoog risico op terugkeer. 

Verkorte indicatie: BC of EBC, LA, combi met pertuzumab, neo-adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1458 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij patiënten met her2 neu positieve vorm van 

maagkanker bij volwassenen in combinatie met 

oxaliplatine en 5-FU als cisplatine niet verdragen 

wordt. 

Verkorte indicatie: MaagCa, Her2+, combi met oxalipatine en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1494 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met capecitabine of 5-fluorouracil en 

cisplatine voor de behandeling van volwassen 

patiënten met HER2-positief gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag of de gastro-

oesofageale overgang die nog geen eerdere 

oncologische behandeling hebben ondergaan voor 

hun gemetastaseerde ziekte. Trastuzumab dient 

alleen gebruikt te worden bij patiënten met 

gemetastaseerde maagkanker (MGC) bij wie de 

tumor een overexpressie van HER2 vertoont, 

gedefinieerd als IHC2+ en bevestigend middels SISH 

of FISH analyse, of als IHC 3+ resultaat. Accurate en 

gevalideerde assay methoden dienen te worden 

gebruikt. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa van de gastro-oesofageale 

overgang, m, HER2+, 1e lijn, combi met 5-FU en 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1606 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

chemotherapie voor de adjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met HER2-positieve vroege 

borstkanker met een hoog risico op recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KANJINTI INFUSIEPOEDER FLACON 420MG 
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Zindex nummer: 16645561 

ATC Code: L01XC03 

Werkzame stof: TRASTUZUMAB 

Registratienummer: EU/1/18/1281/002 

Fabrikant: AMGEN BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 517 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) als 

monotherapie voor de behandeling van die patiënten 

die voor hun gemetastaseerde aandoening zijn 

behandeld met tenminste twee 

chemotherapieschema's. Voorgaande chemotherapie 

moet tenminste een antracyclinederivaat en een 

taxaan hebben omvat tenzij patiënten niet geschikt 

zijn voor deze behandelingen. Ook moeten 

hormoonreceptor positieve patiënten niet (meer) 

reageren op hormoontherapie tenzij patiënten niet 

geschikt zijn voor deze behandeling. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, >= 3e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 518 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) in 

combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

die patiënten die voor hun gemetastaseerde ziekte 

niet zijn behandeld met chemotherapie en voor wie 

een antracyclinederivaat niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, 1e lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 519 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) in 

combinatie met docetaxel voor de behandeling van 

die patiënten die voor hun gemetastaseerde ziekte 

niet zijn behandeld met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+ , 1e lijn, combi met docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 520 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) in 

combinatie met een aromataseremmer voor de 

behandeling van postmenopauzale patiënten met 

hormoonreceptor-positieve gemetastaseerde 

borstkanker, die niet eerder behandeld zijn met 

trastuzumab. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, HR+, postmenopauzaal, combi met 

anastrozol, exemestaan of letrozol (Volw. Vrouw) 
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Indicatienummer: 522 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) aansluitend op 

operatie, chemotherapie (neoadjuvant of adjuvant) 

en radiotherapie (mits van toepassing). 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, adjuvant of neoadjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 523 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met paclitaxel of 

docetaxel. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvante chemo, combi met 

paclitaxel of docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 524 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) in combinatie 

met adjuvante chemotherapie bestaande uit 

docetaxel en carboplatine. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, combi met docetaxel en carboplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 525 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) in combinatie 

met neoadjuvante chemotherapie gevolgd door 

adjuvante behandeling met trastuzumab, voor lokaal 

gevorderde (inclusief inflammatoire) ziekte of 

tumoren > 2 cm in diameter. 

Verkorte indicatie: EBC, LA, HER2+, combi, neoadjuvant en adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 527 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine of 5-fluorouracil en 

cisplatine voor de behandeling van volwassen 

patiënten met HER2-positief gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag of de gastro-

oesofageale overgang die nog geen eerdere 

oncologische behandeling hebben ondergaan voor 

hun gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofageale overgang, m, 

HER2+, 1e lijn, combi met cisplatine en capecitabine 

of 5-FU (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1376 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van Her2 NEU positief 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met capecitabine of vinorelbine. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, combi met capecitabine of vinorelbine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1384 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voortzetten van trastuzumab monotherapie bij de 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) na 

behandeling met trastuzumab in combinatie  met 

andere chemotherapeutica zoals paclitaxel, 

vinorelbine of capecitabine. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, na chemo, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1437 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

borstkanker waarbij de tumor een overexpressie van 

HER2 (ErbB2) vertoont: in combinatie met lapatinib 

voor patiënten met hormoonreceptor-negatieve 

gemetastaseerde ziekte met progressie na eerdere 

behandeling met trastuzumab in combinatie met 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HR-, HER2+, >= 2de lijn, combi met lapatinib 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1445 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

docetaxel bij volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde of lokaal teruggekeerde, 

niet-reseceerbare borstkanker die geen eerdere anti-

HER2-therapie of chemotherapie voor hun 

gemetastaseerde ziekte hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel of m, HER2+, combi met pertuzumab 

en docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1447 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

chemotherapie voor de neoadjuvante behandeling 

van volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal 

gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium 

borstkanker met een hoog risico op terugkeer. 

Verkorte indicatie: BC of EBC, LA, combi met pertuzumab, neo-adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1458 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij patiënten met her2 neu positieve vorm van 
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maagkanker bij volwassenen in combinatie met 

oxaliplatine en 5-FU als cisplatine niet verdragen 

wordt. 

Verkorte indicatie: MaagCa, Her2+, combi met oxalipatine en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1494 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met capecitabine of 5-fluorouracil en 

cisplatine voor de behandeling van volwassen 

patiënten met HER2-positief gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag of de gastro-

oesofageale overgang die nog geen eerdere 

oncologische behandeling hebben ondergaan voor 

hun gemetastaseerde ziekte. Trastuzumab dient 

alleen gebruikt te worden bij patiënten met 

gemetastaseerde maagkanker (MGC) bij wie de 

tumor een overexpressie van HER2 vertoont, 

gedefinieerd als IHC2+ en bevestigend middels SISH 

of FISH analyse, of als IHC 3+ resultaat. Accurate en 

gevalideerde assay methoden dienen te worden 

gebruikt. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa van de gastro-oesofageale 

overgang, m, HER2+, 1e lijn, combi met 5-FU en 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1606 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

chemotherapie voor de adjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met HER2-positieve vroege 

borstkanker met een hoog risico op recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KANUMA INFVLST CONC 2MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 16316436 

ATC Code: A16AB14 

Werkzame stof: SEBELIPASE ALFA 

Registratienummer: EU/1/15/1033/001 

Fabrikant: ALEXION PHARMA NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1571 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor langdurige enzymvervangende therapie (ERT) 

bij patiënten van alle leeftijden met lysosomale zure 
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lipase (LAL)-deficiëntie. 

Verkorte indicatie: LAL-deficiëntie (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KEVZARA INJVLST 150MG/1,14ML (131.6MG/ML) PEN 

 

Zindex nummer: 16531353 

ATC Code: L04AC14 

Werkzame stof: SARILUMAB 

Registratienummer: EU/1/17/1196/005 

Fabrikant: GENZYME EUROPE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 228 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassenen met matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis (RA), waarbij de respons op 

‘disease-modifying antirheumatic drugs’, waaronder 

methotrexaat (tenzij gecontra-indiceerd), 

ontoereikend is gebleken. Kan als monotherapie 

verstrekt worden wanneer er sprake is van een 

intolerantie ten opzichte van methotrexaat of 

wanneer verdere behandeling met methotrexaat als 

ongepast wordt ervaren. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KEVZARA INJVLST 150MG/1,14ML (131.6MG/ML) WWSP 

 

Zindex nummer: 16531388 

ATC Code: L04AC14 

Werkzame stof: SARILUMAB 

Registratienummer: EU/1/17/1196/001 

Fabrikant: GENZYME EUROPE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 228 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassenen met matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis (RA), waarbij de respons op 

‘disease-modifying antirheumatic drugs’, waaronder 

methotrexaat (tenzij gecontra-indiceerd), 

ontoereikend is gebleken. Kan als monotherapie 
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verstrekt worden wanneer er sprake is van een 

intolerantie ten opzichte van methotrexaat of 

wanneer verdere behandeling met methotrexaat als 

ongepast wordt ervaren. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KEVZARA INJVLST 200MG/1,14ML (175MG/ML) PEN 

 

Zindex nummer: 16531345 

ATC Code: L04AC14 

Werkzame stof: SARILUMAB 

Registratienummer: EU/1/17/1196/007 

Fabrikant: GENZYME EUROPE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 228 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassenen met matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis (RA), waarbij de respons op 

‘disease-modifying antirheumatic drugs’, waaronder 

methotrexaat (tenzij gecontra-indiceerd), 

ontoereikend is gebleken. Kan als monotherapie 

verstrekt worden wanneer er sprake is van een 

intolerantie ten opzichte van methotrexaat of 

wanneer verdere behandeling met methotrexaat als 

ongepast wordt ervaren. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KEVZARA INJVLST 200MG/1,14ML (175MG/ML) WWSP 

 

Zindex nummer: 16531361 

ATC Code: L04AC14 

Werkzame stof: SARILUMAB 

Registratienummer: EU/1/17/1196/003 

Fabrikant: GENZYME EUROPE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 228 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassenen met matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis (RA), waarbij de respons op 
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‘disease-modifying antirheumatic drugs’, waaronder 

methotrexaat (tenzij gecontra-indiceerd), 

ontoereikend is gebleken. Kan als monotherapie 

verstrekt worden wanneer er sprake is van een 

intolerantie ten opzichte van methotrexaat of 

wanneer verdere behandeling met methotrexaat als 

ongepast wordt ervaren. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KEYTRUDA INFUSIEPOEDER FLACON 50MG 

 

Zindex nummer: 16166124 

ATC Code: L01XC18 

Werkzame stof: PEMBROLIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/15/1024/001 

Fabrikant: MSD BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 434 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie bij volwassenen voor de 

behandeling van gevorderd (inoperabel of 

gemetastaseerd) melanoom. 

Verkorte indicatie: Melanoom, Adv, m of inoperabel, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 570 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC) bij volwassenen met 

tumoren die PD-L1-expressie vertonen met een 

tumour proportion score (TPS) ≥ 1 % en die ten 

minste één eerdere chemotherapie hebben 

ondergaan. Patiënten met EGFR- of ALK-positieve 

tumormutaties moeten tevens een hierop gerichte 

behandeling hebben ondergaan vóór behandeling 

met dit middel. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, PD-L1+, >= 2de lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1401 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor eerstelijnsbehandeling van 

gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom 

(NSCLC) bij volwassenen met tumoren die PD-L1-

expressie vertonen met een tumour proportion score 

(TPS) ≥ 50 % zonder EGFR- of ALK-positieve 

tumormutaties. 
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Verkorte indicatie: NSCLC, m, ALK-, PD-L1+, EGFR-, 1e lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1470 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

volwassenen met recidief of refractair klassiek 

hodgkinlymfoom (cHL) bij wie autologe 

stamceltransplantatie (ASCT) en brentuximab vedotin 

(BV) hebben gefaald of die niet in aanmerking komen 

voor transplantatie en bij wie BV heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent klassiek HL, >= 2de lijn, 

mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1510 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom 

(UC) bij volwassenen die eerder platinumbevattende 

chemotherapie hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: UrotheelC, LA of m, >= 2de lijn, na 

platinumbevattende chemo, mono  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1620 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom 

(UC) bij volwassenen die niet in aanmerking komen 

voor cisplatinebevattende chemotherapie en bij wie 

de tumoren PD-L1-expressie vertonen met een 

combined positive score (CPS) ≥ 10. 

Verkorte indicatie: UrotheelC, LA of m, CPS >= 10, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2633 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met pemetrexed en 

platinumbevattende chemotherapie voor de 

eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen met tumoren zonder EGFR- of ALK-

positieve mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, EGFR- ALK-, 1e lijn, combi met 

pemetrexed (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2634 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

terugkerend of gemetastaseerd hoofd-

halsplaveiselcelcarcinoom (HNSCC) bij volwassenen 

bij wie de tumoren PD-L1-expressie vertonen met 

een ≥ 50 % tumour proportion score (TPS) en die 

progressie vertonen met of na platinumbevattende 

chemotherapie. 
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Verkorte indicatie: SCC, hoofd-hals, m, PD-L1+, >= 2de lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2656 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie als adjuvante behandeling bij 

volwassenen met stadium III-melanoom waarbij 

lymfeklieren betrokken zijn en bij wie complete 

resectie heeft plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: Melanoom, stadium III na complete resectie, mono 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2684 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en ofwel paclitaxel of 

nab-paclitaxel, voor de eerstelijnsbehandeling van 

gemetastaseerd plaveiselcel-niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, 1e lijn, combi met carboplatine en 

paclitaxel of nab-paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KEYTRUDA INFUSIEPOEDER FLACON 50MG 

 

Zindex nummer: 16322444 

ATC Code: L01XC18 

Werkzame stof: PEMBROLIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/15/1024/001 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 434 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie bij volwassenen voor de 

behandeling van gevorderd (inoperabel of 

gemetastaseerd) melanoom. 

Verkorte indicatie: Melanoom, Adv, m of inoperabel, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 570 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC) bij volwassenen met 

tumoren die PD-L1-expressie vertonen met een 

tumour proportion score (TPS) ≥ 1 % en die ten 

minste één eerdere chemotherapie hebben 

ondergaan. Patiënten met EGFR- of ALK-positieve 

tumormutaties moeten tevens een hierop gerichte 
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behandeling hebben ondergaan vóór behandeling 

met dit middel. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, PD-L1+, >= 2de lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1401 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor eerstelijnsbehandeling van 

gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom 

(NSCLC) bij volwassenen met tumoren die PD-L1-

expressie vertonen met een tumour proportion score 

(TPS) ≥ 50 % zonder EGFR- of ALK-positieve 

tumormutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, ALK-, PD-L1+, EGFR-, 1e lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1470 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

volwassenen met recidief of refractair klassiek 

hodgkinlymfoom (cHL) bij wie autologe 

stamceltransplantatie (ASCT) en brentuximab vedotin 

(BV) hebben gefaald of die niet in aanmerking komen 

voor transplantatie en bij wie BV heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent klassiek HL, >= 2de lijn, 

mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1510 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom 

(UC) bij volwassenen die eerder platinumbevattende 

chemotherapie hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: UrotheelC, LA of m, >= 2de lijn, na 

platinumbevattende chemo, mono  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1620 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom 

(UC) bij volwassenen die niet in aanmerking komen 

voor cisplatinebevattende chemotherapie en bij wie 

de tumoren PD-L1-expressie vertonen met een 

combined positive score (CPS) ≥ 10. 

Verkorte indicatie: UrotheelC, LA of m, CPS >= 10, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2633 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met pemetrexed en 

platinumbevattende chemotherapie voor de 

eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen met tumoren zonder EGFR- of ALK-
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positieve mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, EGFR- ALK-, 1e lijn, combi met 

pemetrexed (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2634 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

terugkerend of gemetastaseerd hoofd-

halsplaveiselcelcarcinoom (HNSCC) bij volwassenen 

bij wie de tumoren PD-L1-expressie vertonen met 

een ≥ 50 % tumour proportion score (TPS) en die 

progressie vertonen met of na platinumbevattende 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: SCC, hoofd-hals, m, PD-L1+, >= 2de lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2656 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie als adjuvante behandeling bij 

volwassenen met stadium III-melanoom waarbij 

lymfeklieren betrokken zijn en bij wie complete 

resectie heeft plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: Melanoom, stadium III na complete resectie, mono 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2684 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en ofwel paclitaxel of 

nab-paclitaxel, voor de eerstelijnsbehandeling van 

gemetastaseerd plaveiselcel-niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, 1e lijn, combi met carboplatine en 

paclitaxel of nab-paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KEYTRUDA INFUSIEPOEDER FLACON 50MG 

 

Zindex nummer: 16341546 

ATC Code: L01XC18 

Werkzame stof: PEMBROLIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/15/1024/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 434 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie bij volwassenen voor de 

behandeling van gevorderd (inoperabel of 
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gemetastaseerd) melanoom. 

Verkorte indicatie: Melanoom, Adv, m of inoperabel, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 570 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC) bij volwassenen met 

tumoren die PD-L1-expressie vertonen met een 

tumour proportion score (TPS) ≥ 1 % en die ten 

minste één eerdere chemotherapie hebben 

ondergaan. Patiënten met EGFR- of ALK-positieve 

tumormutaties moeten tevens een hierop gerichte 

behandeling hebben ondergaan vóór behandeling 

met dit middel. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, PD-L1+, >= 2de lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1401 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor eerstelijnsbehandeling van 

gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom 

(NSCLC) bij volwassenen met tumoren die PD-L1-

expressie vertonen met een tumour proportion score 

(TPS) ≥ 50 % zonder EGFR- of ALK-positieve 

tumormutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, ALK-, PD-L1+, EGFR-, 1e lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1470 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

volwassenen met recidief of refractair klassiek 

hodgkinlymfoom (cHL) bij wie autologe 

stamceltransplantatie (ASCT) en brentuximab vedotin 

(BV) hebben gefaald of die niet in aanmerking komen 

voor transplantatie en bij wie BV heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent klassiek HL, >= 2de lijn, 

mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1510 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom 

(UC) bij volwassenen die eerder platinumbevattende 

chemotherapie hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: UrotheelC, LA of m, >= 2de lijn, na 

platinumbevattende chemo, mono  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1620 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom 
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(UC) bij volwassenen die niet in aanmerking komen 

voor cisplatinebevattende chemotherapie en bij wie 

de tumoren PD-L1-expressie vertonen met een 

combined positive score (CPS) ≥ 10. 

Verkorte indicatie: UrotheelC, LA of m, CPS >= 10, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2633 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met pemetrexed en 

platinumbevattende chemotherapie voor de 

eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen met tumoren zonder EGFR- of ALK-

positieve mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, EGFR- ALK-, 1e lijn, combi met 

pemetrexed (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2634 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

terugkerend of gemetastaseerd hoofd-

halsplaveiselcelcarcinoom (HNSCC) bij volwassenen 

bij wie de tumoren PD-L1-expressie vertonen met 

een ≥ 50 % tumour proportion score (TPS) en die 

progressie vertonen met of na platinumbevattende 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: SCC, hoofd-hals, m, PD-L1+, >= 2de lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2656 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie als adjuvante behandeling bij 

volwassenen met stadium III-melanoom waarbij 

lymfeklieren betrokken zijn en bij wie complete 

resectie heeft plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: Melanoom, stadium III na complete resectie, mono 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2684 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en ofwel paclitaxel of 

nab-paclitaxel, voor de eerstelijnsbehandeling van 

gemetastaseerd plaveiselcel-niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, 1e lijn, combi met carboplatine en 

paclitaxel of nab-paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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KEYTRUDA INFUSIEPOEDER FLACON 50MG 

 

Zindex nummer: 16535227 

ATC Code: L01XC18 

Werkzame stof: PEMBROLIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/15/1024/001 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 434 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie bij volwassenen voor de 

behandeling van gevorderd (inoperabel of 

gemetastaseerd) melanoom. 

Verkorte indicatie: Melanoom, Adv, m of inoperabel, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 570 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC) bij volwassenen met 

tumoren die PD-L1-expressie vertonen met een 

tumour proportion score (TPS) ≥ 1 % en die ten 

minste één eerdere chemotherapie hebben 

ondergaan. Patiënten met EGFR- of ALK-positieve 

tumormutaties moeten tevens een hierop gerichte 

behandeling hebben ondergaan vóór behandeling 

met dit middel. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, PD-L1+, >= 2de lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1401 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor eerstelijnsbehandeling van 

gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom 

(NSCLC) bij volwassenen met tumoren die PD-L1-

expressie vertonen met een tumour proportion score 

(TPS) ≥ 50 % zonder EGFR- of ALK-positieve 

tumormutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, ALK-, PD-L1+, EGFR-, 1e lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1470 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

volwassenen met recidief of refractair klassiek 

hodgkinlymfoom (cHL) bij wie autologe 

stamceltransplantatie (ASCT) en brentuximab vedotin 

(BV) hebben gefaald of die niet in aanmerking komen 

voor transplantatie en bij wie BV heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent klassiek HL, >= 2de lijn, 

mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1510 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom 

(UC) bij volwassenen die eerder platinumbevattende 

chemotherapie hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: UrotheelC, LA of m, >= 2de lijn, na 

platinumbevattende chemo, mono  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1620 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom 

(UC) bij volwassenen die niet in aanmerking komen 

voor cisplatinebevattende chemotherapie en bij wie 

de tumoren PD-L1-expressie vertonen met een 

combined positive score (CPS) ≥ 10. 

Verkorte indicatie: UrotheelC, LA of m, CPS >= 10, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2633 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met pemetrexed en 

platinumbevattende chemotherapie voor de 

eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen met tumoren zonder EGFR- of ALK-

positieve mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, EGFR- ALK-, 1e lijn, combi met 

pemetrexed (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2634 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

terugkerend of gemetastaseerd hoofd-

halsplaveiselcelcarcinoom (HNSCC) bij volwassenen 

bij wie de tumoren PD-L1-expressie vertonen met 

een ≥ 50 % tumour proportion score (TPS) en die 

progressie vertonen met of na platinumbevattende 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: SCC, hoofd-hals, m, PD-L1+, >= 2de lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2656 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie als adjuvante behandeling bij 

volwassenen met stadium III-melanoom waarbij 

lymfeklieren betrokken zijn en bij wie complete 

resectie heeft plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: Melanoom, stadium III na complete resectie, mono 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2684 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en ofwel paclitaxel of 
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nab-paclitaxel, voor de eerstelijnsbehandeling van 

gemetastaseerd plaveiselcel-niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, 1e lijn, combi met carboplatine en 

paclitaxel of nab-paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KEYTRUDA INFUSIEPOEDER FLACON 50MG 

 

Zindex nummer: 16538854 

ATC Code: L01XC18 

Werkzame stof: PEMBROLIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/15/1024/001 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 434 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie bij volwassenen voor de 

behandeling van gevorderd (inoperabel of 

gemetastaseerd) melanoom. 

Verkorte indicatie: Melanoom, Adv, m of inoperabel, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 570 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC) bij volwassenen met 

tumoren die PD-L1-expressie vertonen met een 

tumour proportion score (TPS) ≥ 1 % en die ten 

minste één eerdere chemotherapie hebben 

ondergaan. Patiënten met EGFR- of ALK-positieve 

tumormutaties moeten tevens een hierop gerichte 

behandeling hebben ondergaan vóór behandeling 

met dit middel. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, PD-L1+, >= 2de lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1401 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor eerstelijnsbehandeling van 

gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom 

(NSCLC) bij volwassenen met tumoren die PD-L1-

expressie vertonen met een tumour proportion score 

(TPS) ≥ 50 % zonder EGFR- of ALK-positieve 

tumormutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, ALK-, PD-L1+, EGFR-, 1e lijn, mono 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 1470 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

volwassenen met recidief of refractair klassiek 

hodgkinlymfoom (cHL) bij wie autologe 

stamceltransplantatie (ASCT) en brentuximab vedotin 

(BV) hebben gefaald of die niet in aanmerking komen 

voor transplantatie en bij wie BV heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent klassiek HL, >= 2de lijn, 

mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1510 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom 

(UC) bij volwassenen die eerder platinumbevattende 

chemotherapie hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: UrotheelC, LA of m, >= 2de lijn, na 

platinumbevattende chemo, mono  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1620 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom 

(UC) bij volwassenen die niet in aanmerking komen 

voor cisplatinebevattende chemotherapie en bij wie 

de tumoren PD-L1-expressie vertonen met een 

combined positive score (CPS) ≥ 10. 

Verkorte indicatie: UrotheelC, LA of m, CPS >= 10, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2633 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met pemetrexed en 

platinumbevattende chemotherapie voor de 

eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen met tumoren zonder EGFR- of ALK-

positieve mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, EGFR- ALK-, 1e lijn, combi met 

pemetrexed (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2634 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

terugkerend of gemetastaseerd hoofd-

halsplaveiselcelcarcinoom (HNSCC) bij volwassenen 

bij wie de tumoren PD-L1-expressie vertonen met 

een ≥ 50 % tumour proportion score (TPS) en die 

progressie vertonen met of na platinumbevattende 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: SCC, hoofd-hals, m, PD-L1+, >= 2de lijn, mono 

(Volw.) 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1925 van 4271 

 

Indicatienummer: 2656 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie als adjuvante behandeling bij 

volwassenen met stadium III-melanoom waarbij 

lymfeklieren betrokken zijn en bij wie complete 

resectie heeft plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: Melanoom, stadium III na complete resectie, mono 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2684 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en ofwel paclitaxel of 

nab-paclitaxel, voor de eerstelijnsbehandeling van 

gemetastaseerd plaveiselcel-niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, 1e lijn, combi met carboplatine en 

paclitaxel of nab-paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KEYTRUDA INFUSIEPOEDER FLACON 50MG 

 

Zindex nummer: 16573552 

ATC Code: L01XC18 

Werkzame stof: PEMBROLIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/15/1024/001 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 434 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie bij volwassenen voor de 

behandeling van gevorderd (inoperabel of 

gemetastaseerd) melanoom. 

Verkorte indicatie: Melanoom, Adv, m of inoperabel, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 570 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC) bij volwassenen met 

tumoren die PD-L1-expressie vertonen met een 

tumour proportion score (TPS) ≥ 1 % en die ten 

minste één eerdere chemotherapie hebben 

ondergaan. Patiënten met EGFR- of ALK-positieve 

tumormutaties moeten tevens een hierop gerichte 

behandeling hebben ondergaan vóór behandeling 

met dit middel. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, PD-L1+, >= 2de lijn, mono 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1926 van 4271 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1401 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor eerstelijnsbehandeling van 

gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom 

(NSCLC) bij volwassenen met tumoren die PD-L1-

expressie vertonen met een tumour proportion score 

(TPS) ≥ 50 % zonder EGFR- of ALK-positieve 

tumormutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, ALK-, PD-L1+, EGFR-, 1e lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1470 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

volwassenen met recidief of refractair klassiek 

hodgkinlymfoom (cHL) bij wie autologe 

stamceltransplantatie (ASCT) en brentuximab vedotin 

(BV) hebben gefaald of die niet in aanmerking komen 

voor transplantatie en bij wie BV heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent klassiek HL, >= 2de lijn, 

mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1510 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom 

(UC) bij volwassenen die eerder platinumbevattende 

chemotherapie hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: UrotheelC, LA of m, >= 2de lijn, na 

platinumbevattende chemo, mono  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1620 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom 

(UC) bij volwassenen die niet in aanmerking komen 

voor cisplatinebevattende chemotherapie en bij wie 

de tumoren PD-L1-expressie vertonen met een 

combined positive score (CPS) ≥ 10. 

Verkorte indicatie: UrotheelC, LA of m, CPS >= 10, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2633 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met pemetrexed en 

platinumbevattende chemotherapie voor de 

eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen met tumoren zonder EGFR- of ALK-

positieve mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, EGFR- ALK-, 1e lijn, combi met 

pemetrexed (Volw.) 
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Indicatienummer: 2634 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

terugkerend of gemetastaseerd hoofd-

halsplaveiselcelcarcinoom (HNSCC) bij volwassenen 

bij wie de tumoren PD-L1-expressie vertonen met 

een ≥ 50 % tumour proportion score (TPS) en die 

progressie vertonen met of na platinumbevattende 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: SCC, hoofd-hals, m, PD-L1+, >= 2de lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2656 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie als adjuvante behandeling bij 

volwassenen met stadium III-melanoom waarbij 

lymfeklieren betrokken zijn en bij wie complete 

resectie heeft plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: Melanoom, stadium III na complete resectie, mono 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2684 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en ofwel paclitaxel of 

nab-paclitaxel, voor de eerstelijnsbehandeling van 

gemetastaseerd plaveiselcel-niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, 1e lijn, combi met carboplatine en 

paclitaxel of nab-paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KEYTRUDA INFVLST CONC 25MG/ML FLACON 4ML 

 

Zindex nummer: 16308646 

ATC Code: L01XC18 

Werkzame stof: PEMBROLIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/15/1024/002 

Fabrikant: MSD BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 434 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie bij volwassenen voor de 

behandeling van gevorderd (inoperabel of 

gemetastaseerd) melanoom. 

Verkorte indicatie: Melanoom, Adv, m of inoperabel, mono (Volw.) 
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Indicatienummer: 570 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC) bij volwassenen met 

tumoren die PD-L1-expressie vertonen met een 

tumour proportion score (TPS) ≥ 1 % en die ten 

minste één eerdere chemotherapie hebben 

ondergaan. Patiënten met EGFR- of ALK-positieve 

tumormutaties moeten tevens een hierop gerichte 

behandeling hebben ondergaan vóór behandeling 

met dit middel. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, PD-L1+, >= 2de lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1401 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor eerstelijnsbehandeling van 

gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom 

(NSCLC) bij volwassenen met tumoren die PD-L1-

expressie vertonen met een tumour proportion score 

(TPS) ≥ 50 % zonder EGFR- of ALK-positieve 

tumormutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, ALK-, PD-L1+, EGFR-, 1e lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1470 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

volwassenen met recidief of refractair klassiek 

hodgkinlymfoom (cHL) bij wie autologe 

stamceltransplantatie (ASCT) en brentuximab vedotin 

(BV) hebben gefaald of die niet in aanmerking komen 

voor transplantatie en bij wie BV heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent klassiek HL, >= 2de lijn, 

mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1510 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom 

(UC) bij volwassenen die eerder platinumbevattende 

chemotherapie hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: UrotheelC, LA of m, >= 2de lijn, na 

platinumbevattende chemo, mono  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1620 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom 

(UC) bij volwassenen die niet in aanmerking komen 

voor cisplatinebevattende chemotherapie en bij wie 

de tumoren PD-L1-expressie vertonen met een 
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combined positive score (CPS) ≥ 10. 

Verkorte indicatie: UrotheelC, LA of m, CPS >= 10, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2633 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met pemetrexed en 

platinumbevattende chemotherapie voor de 

eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen met tumoren zonder EGFR- of ALK-

positieve mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, EGFR- ALK-, 1e lijn, combi met 

pemetrexed (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2634 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

terugkerend of gemetastaseerd hoofd-

halsplaveiselcelcarcinoom (HNSCC) bij volwassenen 

bij wie de tumoren PD-L1-expressie vertonen met 

een ≥ 50 % tumour proportion score (TPS) en die 

progressie vertonen met of na platinumbevattende 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: SCC, hoofd-hals, m, PD-L1+, >= 2de lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2656 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie als adjuvante behandeling bij 

volwassenen met stadium III-melanoom waarbij 

lymfeklieren betrokken zijn en bij wie complete 

resectie heeft plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: Melanoom, stadium III na complete resectie, mono 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2684 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en ofwel paclitaxel of 

nab-paclitaxel, voor de eerstelijnsbehandeling van 

gemetastaseerd plaveiselcel-niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, 1e lijn, combi met carboplatine en 

paclitaxel of nab-paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KEYTRUDA INFVLST CONC 25MG/ML FLACON 4ML 
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Zindex nummer: 16591607 

ATC Code: L01XC18 

Werkzame stof: PEMBROLIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/15/1024/002 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 434 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie bij volwassenen voor de 

behandeling van gevorderd (inoperabel of 

gemetastaseerd) melanoom. 

Verkorte indicatie: Melanoom, Adv, m of inoperabel, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 570 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC) bij volwassenen met 

tumoren die PD-L1-expressie vertonen met een 

tumour proportion score (TPS) ≥ 1 % en die ten 

minste één eerdere chemotherapie hebben 

ondergaan. Patiënten met EGFR- of ALK-positieve 

tumormutaties moeten tevens een hierop gerichte 

behandeling hebben ondergaan vóór behandeling 

met dit middel. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, PD-L1+, >= 2de lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1401 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor eerstelijnsbehandeling van 

gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom 

(NSCLC) bij volwassenen met tumoren die PD-L1-

expressie vertonen met een tumour proportion score 

(TPS) ≥ 50 % zonder EGFR- of ALK-positieve 

tumormutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, ALK-, PD-L1+, EGFR-, 1e lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1470 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

volwassenen met recidief of refractair klassiek 

hodgkinlymfoom (cHL) bij wie autologe 

stamceltransplantatie (ASCT) en brentuximab vedotin 

(BV) hebben gefaald of die niet in aanmerking komen 

voor transplantatie en bij wie BV heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent klassiek HL, >= 2de lijn, 

mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1510 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 
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gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom 

(UC) bij volwassenen die eerder platinumbevattende 

chemotherapie hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: UrotheelC, LA of m, >= 2de lijn, na 

platinumbevattende chemo, mono  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1620 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom 

(UC) bij volwassenen die niet in aanmerking komen 

voor cisplatinebevattende chemotherapie en bij wie 

de tumoren PD-L1-expressie vertonen met een 

combined positive score (CPS) ≥ 10. 

Verkorte indicatie: UrotheelC, LA of m, CPS >= 10, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2633 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met pemetrexed en 

platinumbevattende chemotherapie voor de 

eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen met tumoren zonder EGFR- of ALK-

positieve mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, EGFR- ALK-, 1e lijn, combi met 

pemetrexed (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2634 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

terugkerend of gemetastaseerd hoofd-

halsplaveiselcelcarcinoom (HNSCC) bij volwassenen 

bij wie de tumoren PD-L1-expressie vertonen met 

een ≥ 50 % tumour proportion score (TPS) en die 

progressie vertonen met of na platinumbevattende 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: SCC, hoofd-hals, m, PD-L1+, >= 2de lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2656 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie als adjuvante behandeling bij 

volwassenen met stadium III-melanoom waarbij 

lymfeklieren betrokken zijn en bij wie complete 

resectie heeft plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: Melanoom, stadium III na complete resectie, mono 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2684 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en ofwel paclitaxel of 

nab-paclitaxel, voor de eerstelijnsbehandeling van 

gemetastaseerd plaveiselcel-niet-kleincellig 
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longcarcinoom (NSCLC) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, 1e lijn, combi met carboplatine en 

paclitaxel of nab-paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KEYTRUDA INFVLST CONC 25MG/ML FLACON 4ML 

 

Zindex nummer: 16616502 

ATC Code: L01XC18 

Werkzame stof: PEMBROLIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/15/1024/002 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 434 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie bij volwassenen voor de 

behandeling van gevorderd (inoperabel of 

gemetastaseerd) melanoom. 

Verkorte indicatie: Melanoom, Adv, m of inoperabel, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 570 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC) bij volwassenen met 

tumoren die PD-L1-expressie vertonen met een 

tumour proportion score (TPS) ≥ 1 % en die ten 

minste één eerdere chemotherapie hebben 

ondergaan. Patiënten met EGFR- of ALK-positieve 

tumormutaties moeten tevens een hierop gerichte 

behandeling hebben ondergaan vóór behandeling 

met dit middel. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, PD-L1+, >= 2de lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1401 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor eerstelijnsbehandeling van 

gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom 

(NSCLC) bij volwassenen met tumoren die PD-L1-

expressie vertonen met een tumour proportion score 

(TPS) ≥ 50 % zonder EGFR- of ALK-positieve 

tumormutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, ALK-, PD-L1+, EGFR-, 1e lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1470 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

volwassenen met recidief of refractair klassiek 

hodgkinlymfoom (cHL) bij wie autologe 

stamceltransplantatie (ASCT) en brentuximab vedotin 

(BV) hebben gefaald of die niet in aanmerking komen 

voor transplantatie en bij wie BV heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent klassiek HL, >= 2de lijn, 

mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1510 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom 

(UC) bij volwassenen die eerder platinumbevattende 

chemotherapie hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: UrotheelC, LA of m, >= 2de lijn, na 

platinumbevattende chemo, mono  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1620 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom 

(UC) bij volwassenen die niet in aanmerking komen 

voor cisplatinebevattende chemotherapie en bij wie 

de tumoren PD-L1-expressie vertonen met een 

combined positive score (CPS) ≥ 10. 

Verkorte indicatie: UrotheelC, LA of m, CPS >= 10, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2633 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met pemetrexed en 

platinumbevattende chemotherapie voor de 

eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen met tumoren zonder EGFR- of ALK-

positieve mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, EGFR- ALK-, 1e lijn, combi met 

pemetrexed (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2634 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

terugkerend of gemetastaseerd hoofd-

halsplaveiselcelcarcinoom (HNSCC) bij volwassenen 

bij wie de tumoren PD-L1-expressie vertonen met 

een ≥ 50 % tumour proportion score (TPS) en die 

progressie vertonen met of na platinumbevattende 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: SCC, hoofd-hals, m, PD-L1+, >= 2de lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2656 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie als adjuvante behandeling bij 

volwassenen met stadium III-melanoom waarbij 

lymfeklieren betrokken zijn en bij wie complete 

resectie heeft plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: Melanoom, stadium III na complete resectie, mono 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2684 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en ofwel paclitaxel of 

nab-paclitaxel, voor de eerstelijnsbehandeling van 

gemetastaseerd plaveiselcel-niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, 1e lijn, combi met carboplatine en 

paclitaxel of nab-paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KEYTRUDA INFVLST CONC 25MG/ML FLACON 4ML 

 

Zindex nummer: 16620275 

ATC Code: L01XC18 

Werkzame stof: PEMBROLIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/15/1024/002 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 434 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie bij volwassenen voor de 

behandeling van gevorderd (inoperabel of 

gemetastaseerd) melanoom. 

Verkorte indicatie: Melanoom, Adv, m of inoperabel, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 570 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC) bij volwassenen met 

tumoren die PD-L1-expressie vertonen met een 

tumour proportion score (TPS) ≥ 1 % en die ten 

minste één eerdere chemotherapie hebben 

ondergaan. Patiënten met EGFR- of ALK-positieve 

tumormutaties moeten tevens een hierop gerichte 

behandeling hebben ondergaan vóór behandeling 

met dit middel. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, PD-L1+, >= 2de lijn, mono 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 1401 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor eerstelijnsbehandeling van 

gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom 

(NSCLC) bij volwassenen met tumoren die PD-L1-

expressie vertonen met een tumour proportion score 

(TPS) ≥ 50 % zonder EGFR- of ALK-positieve 

tumormutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, ALK-, PD-L1+, EGFR-, 1e lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1470 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

volwassenen met recidief of refractair klassiek 

hodgkinlymfoom (cHL) bij wie autologe 

stamceltransplantatie (ASCT) en brentuximab vedotin 

(BV) hebben gefaald of die niet in aanmerking komen 

voor transplantatie en bij wie BV heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent klassiek HL, >= 2de lijn, 

mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1510 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom 

(UC) bij volwassenen die eerder platinumbevattende 

chemotherapie hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: UrotheelC, LA of m, >= 2de lijn, na 

platinumbevattende chemo, mono  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1620 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom 

(UC) bij volwassenen die niet in aanmerking komen 

voor cisplatinebevattende chemotherapie en bij wie 

de tumoren PD-L1-expressie vertonen met een 

combined positive score (CPS) ≥ 10. 

Verkorte indicatie: UrotheelC, LA of m, CPS >= 10, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2633 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met pemetrexed en 

platinumbevattende chemotherapie voor de 

eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen met tumoren zonder EGFR- of ALK-

positieve mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, EGFR- ALK-, 1e lijn, combi met 

pemetrexed (Volw.) 
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Indicatienummer: 2634 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

terugkerend of gemetastaseerd hoofd-

halsplaveiselcelcarcinoom (HNSCC) bij volwassenen 

bij wie de tumoren PD-L1-expressie vertonen met 

een ≥ 50 % tumour proportion score (TPS) en die 

progressie vertonen met of na platinumbevattende 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: SCC, hoofd-hals, m, PD-L1+, >= 2de lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2656 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie als adjuvante behandeling bij 

volwassenen met stadium III-melanoom waarbij 

lymfeklieren betrokken zijn en bij wie complete 

resectie heeft plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: Melanoom, stadium III na complete resectie, mono 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2684 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en ofwel paclitaxel of 

nab-paclitaxel, voor de eerstelijnsbehandeling van 

gemetastaseerd plaveiselcel-niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, 1e lijn, combi met carboplatine en 

paclitaxel of nab-paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KINERET 100 INJVLST 150MG/ML WWSP 0,67ML 

 

Zindex nummer: 14991349 

ATC Code: L04AC03 

Werkzame stof: ANAKINRA 

Registratienummer: EU/1/02/203/003 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 38 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van de klachten en verschijnselen van reumatoïde 

artritis (RA) bij volwassenen die onvoldoende 

reageren op alleen methotrexaat. 

Verkorte indicatie: RA, na mono MTX, met MTX (Volw.) 
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Indicatienummer: 1519 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen, adolescenten, kinderen 

in de leeftijd van 8 maanden en ouder met een 

lichaamsgewicht van 10 kg of meer, voor de 

behandeling van cryopyrinegeassocieerd periodiek 

koortsspectrum (Cryopyrin-Associated Periodic 

Syndromes (CAPS)), waaronder:- Neonataal 

begonnen inflammatoire multisysteemaandoening 

(Neonatal-Onset Multisystem Inflammatory Disease 

= NOMID) / chronisch infantiel neurologisch cutaan 

articulair syndroom (Chronic Infantile Neurological, 

Cutaneous, Articular Syndrome = CINCA)- Muckle-

Wells-syndroom (MWS)- Familiair koud auto-

inflammatoir syndroom (Familial Cold 

Autoinflammatory Syndrome = FCAS). 

Verkorte indicatie: CAPS (Volw. en Kind 8 maanden -18 jaar) 

(Lichaamsgewicht >= 10 kg) 

 

 

Indicatienummer: 1587 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen, adolescenten, kinderen 

in de leeftijd van 8 maanden en ouder met een 

lichaamsgewicht van 10 kg of meer, voor de 

behandeling van de ziekte van Still, waaronder 

systemische juveniele idiopathische artritis (SJIA) en 

‘adult-onset Still’s disease’ (AOSD), met actieve 

systemische kenmerken van matige tot hoge 

ziekteactiviteit, of bij patiënten met voortdurende 

ziekteactiviteit na behandeling met niet-steroïdale 

ontstekingsremmers (NSAID’s) of glucocorticoïden. 

Als monotherapie of in combinatie met andere anti-

inflammatoire geneesmiddelen en DMARD’s (disease-

modifying antirheumatic drugs). 

Verkorte indicatie: Still, na NSAID of glucocorticoïde, met DMARD of 

mono (Volw. en Kind 8 maanden - 18 jaar) 

(Lichaamsgewicht >= 10kg) 

 

 

Indicatienummer: 665 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoinflammatoire syndromen (Bijvoorbeeld Hyper 

IgD syndroom (HIDS), colchicine resistente Familiaire 

Mediterrane Koorts (FMF), Pyogene artritis pyoderma 

acne syndroom (PAPA syndroom), Deficiëntie van 

interleukine-1 receptorantagonist (DIRA), 

Idiopathische recurrente pericarditis, Schnitzler 

syndroom, Majeed syndroom, TNF-

receptorgeassocieerde periodieke koortssyndroom 

(TRAPS), Chronische Recidiverende Multifocale 

Osteomyelitis (CRMO)) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Autoinflammatoir syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 754 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapie-resistente hidradenitis suppurativa 
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bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw.) (Therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 759 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige, therapie-resistente idiopatische koude 

urticaria bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente idiopathische koude urticaria 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 760 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Familial Mediterranean Fever (Familiaire Mediterrane 

Koorts) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: FMF (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 896 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Refractaire immunologische niet erfelijke auto-

inflammatoire aandoeningen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente auto-inflammatoire ziekten, niet 

erfelijk (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 909 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische juveniele idiopatische arthritis. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 973 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke auto-inflammatoire aandoeningen. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1064 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: HLH (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1278 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Overige autoinflammatoire aandoeningen die niet 

reageren op de conventionele therapie bij kinderen > 

8 maanden en met een lichaamsgewicht > 10 kg. 

Verkorte indicatie: Auto-inflammatoire ziekte (Kind 8 maanden - 18 

jaar) (Lichaamsgewicht > 10kg) 

 

 

Indicatienummer: 1279 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Juveniele Idiopathische Artritis (sJIA) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1301 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cytokine release syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: CRS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2674 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van volwassen 

patiënten met bewezen jichtaanvallen middels 

kristalbewijs bij wie behandeling met non-sterroidal 

anti-inflammatory drugs (NSAID's), colchicine en/of 

corticosteroïden niet mogelijk is vanwege 

bijwerkingen of contra-indicaties of onvoldoende 

respons geeft en bij wie herhaalde kuren met 

corticosteroïden niet geschikt zijn. 

Verkorte indicatie: Jichtaanvallen, kristalbewijs (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KINERET 100 INJVLST 150MG/ML WWSP 0,67ML 

 

Zindex nummer: 15050203 

ATC Code: L04AC03 

Werkzame stof: ANAKINRA 

Registratienummer: EU/1/02/203/003 

Fabrikant: MEDCOR PHARMACEUTICALS BV 
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Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 38 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van de klachten en verschijnselen van reumatoïde 

artritis (RA) bij volwassenen die onvoldoende 

reageren op alleen methotrexaat. 

Verkorte indicatie: RA, na mono MTX, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1519 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen, adolescenten, kinderen 

in de leeftijd van 8 maanden en ouder met een 

lichaamsgewicht van 10 kg of meer, voor de 

behandeling van cryopyrinegeassocieerd periodiek 

koortsspectrum (Cryopyrin-Associated Periodic 

Syndromes (CAPS)), waaronder:- Neonataal 

begonnen inflammatoire multisysteemaandoening 

(Neonatal-Onset Multisystem Inflammatory Disease 

= NOMID) / chronisch infantiel neurologisch cutaan 

articulair syndroom (Chronic Infantile Neurological, 

Cutaneous, Articular Syndrome = CINCA)- Muckle-

Wells-syndroom (MWS)- Familiair koud auto-

inflammatoir syndroom (Familial Cold 

Autoinflammatory Syndrome = FCAS). 

Verkorte indicatie: CAPS (Volw. en Kind 8 maanden -18 jaar) 

(Lichaamsgewicht >= 10 kg) 

 

 

Indicatienummer: 1587 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen, adolescenten, kinderen 

in de leeftijd van 8 maanden en ouder met een 

lichaamsgewicht van 10 kg of meer, voor de 

behandeling van de ziekte van Still, waaronder 

systemische juveniele idiopathische artritis (SJIA) en 

‘adult-onset Still’s disease’ (AOSD), met actieve 

systemische kenmerken van matige tot hoge 

ziekteactiviteit, of bij patiënten met voortdurende 

ziekteactiviteit na behandeling met niet-steroïdale 

ontstekingsremmers (NSAID’s) of glucocorticoïden. 

Als monotherapie of in combinatie met andere anti-

inflammatoire geneesmiddelen en DMARD’s (disease-

modifying antirheumatic drugs). 

Verkorte indicatie: Still, na NSAID of glucocorticoïde, met DMARD of 

mono (Volw. en Kind 8 maanden - 18 jaar) 

(Lichaamsgewicht >= 10kg) 

 

 

Indicatienummer: 665 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoinflammatoire syndromen (Bijvoorbeeld Hyper 

IgD syndroom (HIDS), colchicine resistente Familiaire 

Mediterrane Koorts (FMF), Pyogene artritis pyoderma 

acne syndroom (PAPA syndroom), Deficiëntie van 

interleukine-1 receptorantagonist (DIRA), 
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Idiopathische recurrente pericarditis, Schnitzler 

syndroom, Majeed syndroom, TNF-

receptorgeassocieerde periodieke koortssyndroom 

(TRAPS), Chronische Recidiverende Multifocale 

Osteomyelitis (CRMO)) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Autoinflammatoir syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 754 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapie-resistente hidradenitis suppurativa 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw.) (Therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 759 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige, therapie-resistente idiopatische koude 

urticaria bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente idiopathische koude urticaria 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 760 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Familial Mediterranean Fever (Familiaire Mediterrane 

Koorts) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: FMF (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 896 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Refractaire immunologische niet erfelijke auto-

inflammatoire aandoeningen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente auto-inflammatoire ziekten, niet 

erfelijk (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 909 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische juveniele idiopatische arthritis. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 
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Indicatienummer: 973 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke auto-inflammatoire aandoeningen. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1064 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: HLH (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1278 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Overige autoinflammatoire aandoeningen die niet 

reageren op de conventionele therapie bij kinderen > 

8 maanden en met een lichaamsgewicht > 10 kg. 

Verkorte indicatie: Auto-inflammatoire ziekte (Kind 8 maanden - 18 

jaar) (Lichaamsgewicht > 10kg) 

 

 

Indicatienummer: 1279 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Juveniele Idiopathische Artritis (sJIA) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1301 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cytokine release syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: CRS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2674 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van volwassen 

patiënten met bewezen jichtaanvallen middels 

kristalbewijs bij wie behandeling met non-sterroidal 

anti-inflammatory drugs (NSAID's), colchicine en/of 

corticosteroïden niet mogelijk is vanwege 

bijwerkingen of contra-indicaties of onvoldoende 

respons geeft en bij wie herhaalde kuren met 

corticosteroïden niet geschikt zijn. 

Verkorte indicatie: Jichtaanvallen, kristalbewijs (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 
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Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KINERET 100 INJVLST 150MG/ML WWSP 0,67ML 

 

Zindex nummer: 15140237 

ATC Code: L04AC03 

Werkzame stof: ANAKINRA 

Registratienummer: EU/1/02/203/002 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 38 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van de klachten en verschijnselen van reumatoïde 

artritis (RA) bij volwassenen die onvoldoende 

reageren op alleen methotrexaat. 

Verkorte indicatie: RA, na mono MTX, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1519 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen, adolescenten, kinderen 

in de leeftijd van 8 maanden en ouder met een 

lichaamsgewicht van 10 kg of meer, voor de 

behandeling van cryopyrinegeassocieerd periodiek 

koortsspectrum (Cryopyrin-Associated Periodic 

Syndromes (CAPS)), waaronder:- Neonataal 

begonnen inflammatoire multisysteemaandoening 

(Neonatal-Onset Multisystem Inflammatory Disease 

= NOMID) / chronisch infantiel neurologisch cutaan 

articulair syndroom (Chronic Infantile Neurological, 

Cutaneous, Articular Syndrome = CINCA)- Muckle-

Wells-syndroom (MWS)- Familiair koud auto-

inflammatoir syndroom (Familial Cold 

Autoinflammatory Syndrome = FCAS). 

Verkorte indicatie: CAPS (Volw. en Kind 8 maanden -18 jaar) 

(Lichaamsgewicht >= 10 kg) 

 

 

Indicatienummer: 1587 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen, adolescenten, kinderen 

in de leeftijd van 8 maanden en ouder met een 

lichaamsgewicht van 10 kg of meer, voor de 

behandeling van de ziekte van Still, waaronder 

systemische juveniele idiopathische artritis (SJIA) en 

‘adult-onset Still’s disease’ (AOSD), met actieve 

systemische kenmerken van matige tot hoge 

ziekteactiviteit, of bij patiënten met voortdurende 

ziekteactiviteit na behandeling met niet-steroïdale 

ontstekingsremmers (NSAID’s) of glucocorticoïden. 

Als monotherapie of in combinatie met andere anti-

inflammatoire geneesmiddelen en DMARD’s (disease-

modifying antirheumatic drugs). 

Verkorte indicatie: Still, na NSAID of glucocorticoïde, met DMARD of 
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mono (Volw. en Kind 8 maanden - 18 jaar) 

(Lichaamsgewicht >= 10kg) 

 

 

Indicatienummer: 665 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoinflammatoire syndromen (Bijvoorbeeld Hyper 

IgD syndroom (HIDS), colchicine resistente Familiaire 

Mediterrane Koorts (FMF), Pyogene artritis pyoderma 

acne syndroom (PAPA syndroom), Deficiëntie van 

interleukine-1 receptorantagonist (DIRA), 

Idiopathische recurrente pericarditis, Schnitzler 

syndroom, Majeed syndroom, TNF-

receptorgeassocieerde periodieke koortssyndroom 

(TRAPS), Chronische Recidiverende Multifocale 

Osteomyelitis (CRMO)) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Autoinflammatoir syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 754 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapie-resistente hidradenitis suppurativa 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw.) (Therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 759 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige, therapie-resistente idiopatische koude 

urticaria bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente idiopathische koude urticaria 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 760 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Familial Mediterranean Fever (Familiaire Mediterrane 

Koorts) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: FMF (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 896 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Refractaire immunologische niet erfelijke auto-

inflammatoire aandoeningen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente auto-inflammatoire ziekten, niet 

erfelijk (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 909 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische juveniele idiopatische arthritis. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 
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is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 973 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke auto-inflammatoire aandoeningen. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1064 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: HLH (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1278 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Overige autoinflammatoire aandoeningen die niet 

reageren op de conventionele therapie bij kinderen > 

8 maanden en met een lichaamsgewicht > 10 kg. 

Verkorte indicatie: Auto-inflammatoire ziekte (Kind 8 maanden - 18 

jaar) (Lichaamsgewicht > 10kg) 

 

 

Indicatienummer: 1279 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Juveniele Idiopathische Artritis (sJIA) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1301 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cytokine release syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: CRS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2674 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van volwassen 

patiënten met bewezen jichtaanvallen middels 

kristalbewijs bij wie behandeling met non-sterroidal 

anti-inflammatory drugs (NSAID's), colchicine en/of 
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corticosteroïden niet mogelijk is vanwege 

bijwerkingen of contra-indicaties of onvoldoende 

respons geeft en bij wie herhaalde kuren met 

corticosteroïden niet geschikt zijn. 

Verkorte indicatie: Jichtaanvallen, kristalbewijs (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KINERET 100 INJVLST 150MG/ML WWSP 0,67ML 

 

Zindex nummer: 15179427 

ATC Code: L04AC03 

Werkzame stof: ANAKINRA 

Registratienummer: EU/1/02/203/002 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 38 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van de klachten en verschijnselen van reumatoïde 

artritis (RA) bij volwassenen die onvoldoende 

reageren op alleen methotrexaat. 

Verkorte indicatie: RA, na mono MTX, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1519 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen, adolescenten, kinderen 

in de leeftijd van 8 maanden en ouder met een 

lichaamsgewicht van 10 kg of meer, voor de 

behandeling van cryopyrinegeassocieerd periodiek 

koortsspectrum (Cryopyrin-Associated Periodic 

Syndromes (CAPS)), waaronder:- Neonataal 

begonnen inflammatoire multisysteemaandoening 

(Neonatal-Onset Multisystem Inflammatory Disease 

= NOMID) / chronisch infantiel neurologisch cutaan 

articulair syndroom (Chronic Infantile Neurological, 

Cutaneous, Articular Syndrome = CINCA)- Muckle-

Wells-syndroom (MWS)- Familiair koud auto-

inflammatoir syndroom (Familial Cold 

Autoinflammatory Syndrome = FCAS). 

Verkorte indicatie: CAPS (Volw. en Kind 8 maanden -18 jaar) 

(Lichaamsgewicht >= 10 kg) 

 

 

Indicatienummer: 1587 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen, adolescenten, kinderen 

in de leeftijd van 8 maanden en ouder met een 

lichaamsgewicht van 10 kg of meer, voor de 
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behandeling van de ziekte van Still, waaronder 

systemische juveniele idiopathische artritis (SJIA) en 

‘adult-onset Still’s disease’ (AOSD), met actieve 

systemische kenmerken van matige tot hoge 

ziekteactiviteit, of bij patiënten met voortdurende 

ziekteactiviteit na behandeling met niet-steroïdale 

ontstekingsremmers (NSAID’s) of glucocorticoïden. 

Als monotherapie of in combinatie met andere anti-

inflammatoire geneesmiddelen en DMARD’s (disease-

modifying antirheumatic drugs). 

Verkorte indicatie: Still, na NSAID of glucocorticoïde, met DMARD of 

mono (Volw. en Kind 8 maanden - 18 jaar) 

(Lichaamsgewicht >= 10kg) 

 

 

Indicatienummer: 665 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoinflammatoire syndromen (Bijvoorbeeld Hyper 

IgD syndroom (HIDS), colchicine resistente Familiaire 

Mediterrane Koorts (FMF), Pyogene artritis pyoderma 

acne syndroom (PAPA syndroom), Deficiëntie van 

interleukine-1 receptorantagonist (DIRA), 

Idiopathische recurrente pericarditis, Schnitzler 

syndroom, Majeed syndroom, TNF-

receptorgeassocieerde periodieke koortssyndroom 

(TRAPS), Chronische Recidiverende Multifocale 

Osteomyelitis (CRMO)) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Autoinflammatoir syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 754 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapie-resistente hidradenitis suppurativa 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw.) (Therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 759 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige, therapie-resistente idiopatische koude 

urticaria bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente idiopathische koude urticaria 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 760 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Familial Mediterranean Fever (Familiaire Mediterrane 

Koorts) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: FMF (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 896 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Refractaire immunologische niet erfelijke auto-

inflammatoire aandoeningen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente auto-inflammatoire ziekten, niet 

erfelijk (Volw.) 
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Indicatienummer: 909 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische juveniele idiopatische arthritis. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 973 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke auto-inflammatoire aandoeningen. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1064 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: HLH (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1278 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Overige autoinflammatoire aandoeningen die niet 

reageren op de conventionele therapie bij kinderen > 

8 maanden en met een lichaamsgewicht > 10 kg. 

Verkorte indicatie: Auto-inflammatoire ziekte (Kind 8 maanden - 18 

jaar) (Lichaamsgewicht > 10kg) 

 

 

Indicatienummer: 1279 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Juveniele Idiopathische Artritis (sJIA) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1301 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cytokine release syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: CRS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2674 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van volwassen 

patiënten met bewezen jichtaanvallen middels 

kristalbewijs bij wie behandeling met non-sterroidal 

anti-inflammatory drugs (NSAID's), colchicine en/of 

corticosteroïden niet mogelijk is vanwege 

bijwerkingen of contra-indicaties of onvoldoende 

respons geeft en bij wie herhaalde kuren met 

corticosteroïden niet geschikt zijn. 

Verkorte indicatie: Jichtaanvallen, kristalbewijs (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KINERET 100 INJVLST 150MG/ML WWSP 0,67ML 

 

Zindex nummer: 15811832 

ATC Code: L04AC03 

Werkzame stof: ANAKINRA 

Registratienummer: EU/1/02/203/002 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 38 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van de klachten en verschijnselen van reumatoïde 

artritis (RA) bij volwassenen die onvoldoende 

reageren op alleen methotrexaat. 

Verkorte indicatie: RA, na mono MTX, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1519 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen, adolescenten, kinderen 

in de leeftijd van 8 maanden en ouder met een 

lichaamsgewicht van 10 kg of meer, voor de 

behandeling van cryopyrinegeassocieerd periodiek 

koortsspectrum (Cryopyrin-Associated Periodic 

Syndromes (CAPS)), waaronder:- Neonataal 

begonnen inflammatoire multisysteemaandoening 

(Neonatal-Onset Multisystem Inflammatory Disease 

= NOMID) / chronisch infantiel neurologisch cutaan 

articulair syndroom (Chronic Infantile Neurological, 

Cutaneous, Articular Syndrome = CINCA)- Muckle-

Wells-syndroom (MWS)- Familiair koud auto-
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inflammatoir syndroom (Familial Cold 

Autoinflammatory Syndrome = FCAS). 

Verkorte indicatie: CAPS (Volw. en Kind 8 maanden -18 jaar) 

(Lichaamsgewicht >= 10 kg) 

 

 

Indicatienummer: 1587 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen, adolescenten, kinderen 

in de leeftijd van 8 maanden en ouder met een 

lichaamsgewicht van 10 kg of meer, voor de 

behandeling van de ziekte van Still, waaronder 

systemische juveniele idiopathische artritis (SJIA) en 

‘adult-onset Still’s disease’ (AOSD), met actieve 

systemische kenmerken van matige tot hoge 

ziekteactiviteit, of bij patiënten met voortdurende 

ziekteactiviteit na behandeling met niet-steroïdale 

ontstekingsremmers (NSAID’s) of glucocorticoïden. 

Als monotherapie of in combinatie met andere anti-

inflammatoire geneesmiddelen en DMARD’s (disease-

modifying antirheumatic drugs). 

Verkorte indicatie: Still, na NSAID of glucocorticoïde, met DMARD of 

mono (Volw. en Kind 8 maanden - 18 jaar) 

(Lichaamsgewicht >= 10kg) 

 

 

Indicatienummer: 665 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoinflammatoire syndromen (Bijvoorbeeld Hyper 

IgD syndroom (HIDS), colchicine resistente Familiaire 

Mediterrane Koorts (FMF), Pyogene artritis pyoderma 

acne syndroom (PAPA syndroom), Deficiëntie van 

interleukine-1 receptorantagonist (DIRA), 

Idiopathische recurrente pericarditis, Schnitzler 

syndroom, Majeed syndroom, TNF-

receptorgeassocieerde periodieke koortssyndroom 

(TRAPS), Chronische Recidiverende Multifocale 

Osteomyelitis (CRMO)) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Autoinflammatoir syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 754 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapie-resistente hidradenitis suppurativa 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw.) (Therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 759 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige, therapie-resistente idiopatische koude 

urticaria bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente idiopathische koude urticaria 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 760 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Familial Mediterranean Fever (Familiaire Mediterrane 

Koorts) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: FMF (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 896 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Refractaire immunologische niet erfelijke auto-

inflammatoire aandoeningen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente auto-inflammatoire ziekten, niet 

erfelijk (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 909 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische juveniele idiopatische arthritis. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 973 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke auto-inflammatoire aandoeningen. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1064 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: HLH (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1278 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Overige autoinflammatoire aandoeningen die niet 

reageren op de conventionele therapie bij kinderen > 

8 maanden en met een lichaamsgewicht > 10 kg. 

Verkorte indicatie: Auto-inflammatoire ziekte (Kind 8 maanden - 18 
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jaar) (Lichaamsgewicht > 10kg) 

 

 

Indicatienummer: 1279 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Juveniele Idiopathische Artritis (sJIA) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1301 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cytokine release syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: CRS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2674 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van volwassen 

patiënten met bewezen jichtaanvallen middels 

kristalbewijs bij wie behandeling met non-sterroidal 

anti-inflammatory drugs (NSAID's), colchicine en/of 

corticosteroïden niet mogelijk is vanwege 

bijwerkingen of contra-indicaties of onvoldoende 

respons geeft en bij wie herhaalde kuren met 

corticosteroïden niet geschikt zijn. 

Verkorte indicatie: Jichtaanvallen, kristalbewijs (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KINERET 100 INJVLST 150MG/ML WWSP 0,67ML 

 

Zindex nummer: 16113217 

ATC Code: L04AC03 

Werkzame stof: ANAKINRA 

Registratienummer: EU/1/02/203/006 

Fabrikant: SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM BVBA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 38 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van de klachten en verschijnselen van reumatoïde 

artritis (RA) bij volwassenen die onvoldoende 

reageren op alleen methotrexaat. 

Verkorte indicatie: RA, na mono MTX, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1519 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen, adolescenten, kinderen 
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in de leeftijd van 8 maanden en ouder met een 

lichaamsgewicht van 10 kg of meer, voor de 

behandeling van cryopyrinegeassocieerd periodiek 

koortsspectrum (Cryopyrin-Associated Periodic 

Syndromes (CAPS)), waaronder:- Neonataal 

begonnen inflammatoire multisysteemaandoening 

(Neonatal-Onset Multisystem Inflammatory Disease 

= NOMID) / chronisch infantiel neurologisch cutaan 

articulair syndroom (Chronic Infantile Neurological, 

Cutaneous, Articular Syndrome = CINCA)- Muckle-

Wells-syndroom (MWS)- Familiair koud auto-

inflammatoir syndroom (Familial Cold 

Autoinflammatory Syndrome = FCAS). 

Verkorte indicatie: CAPS (Volw. en Kind 8 maanden -18 jaar) 

(Lichaamsgewicht >= 10 kg) 

 

 

Indicatienummer: 1587 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen, adolescenten, kinderen 

in de leeftijd van 8 maanden en ouder met een 

lichaamsgewicht van 10 kg of meer, voor de 

behandeling van de ziekte van Still, waaronder 

systemische juveniele idiopathische artritis (SJIA) en 

‘adult-onset Still’s disease’ (AOSD), met actieve 

systemische kenmerken van matige tot hoge 

ziekteactiviteit, of bij patiënten met voortdurende 

ziekteactiviteit na behandeling met niet-steroïdale 

ontstekingsremmers (NSAID’s) of glucocorticoïden. 

Als monotherapie of in combinatie met andere anti-

inflammatoire geneesmiddelen en DMARD’s (disease-

modifying antirheumatic drugs). 

Verkorte indicatie: Still, na NSAID of glucocorticoïde, met DMARD of 

mono (Volw. en Kind 8 maanden - 18 jaar) 

(Lichaamsgewicht >= 10kg) 

 

 

Indicatienummer: 665 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoinflammatoire syndromen (Bijvoorbeeld Hyper 

IgD syndroom (HIDS), colchicine resistente Familiaire 

Mediterrane Koorts (FMF), Pyogene artritis pyoderma 

acne syndroom (PAPA syndroom), Deficiëntie van 

interleukine-1 receptorantagonist (DIRA), 

Idiopathische recurrente pericarditis, Schnitzler 

syndroom, Majeed syndroom, TNF-

receptorgeassocieerde periodieke koortssyndroom 

(TRAPS), Chronische Recidiverende Multifocale 

Osteomyelitis (CRMO)) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Autoinflammatoir syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 754 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapie-resistente hidradenitis suppurativa 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw.) (Therapieresistent) 
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Indicatienummer: 759 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige, therapie-resistente idiopatische koude 

urticaria bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente idiopathische koude urticaria 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 760 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Familial Mediterranean Fever (Familiaire Mediterrane 

Koorts) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: FMF (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 896 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Refractaire immunologische niet erfelijke auto-

inflammatoire aandoeningen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente auto-inflammatoire ziekten, niet 

erfelijk (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 909 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische juveniele idiopatische arthritis. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 973 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke auto-inflammatoire aandoeningen. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1064 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: HLH (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1082 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1278 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Overige autoinflammatoire aandoeningen die niet 

reageren op de conventionele therapie bij kinderen > 

8 maanden en met een lichaamsgewicht > 10 kg. 

Verkorte indicatie: Auto-inflammatoire ziekte (Kind 8 maanden - 18 

jaar) (Lichaamsgewicht > 10kg) 

 

 

Indicatienummer: 1279 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Juveniele Idiopathische Artritis (sJIA) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1301 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cytokine release syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: CRS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2674 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van volwassen 

patiënten met bewezen jichtaanvallen middels 

kristalbewijs bij wie behandeling met non-sterroidal 

anti-inflammatory drugs (NSAID's), colchicine en/of 

corticosteroïden niet mogelijk is vanwege 

bijwerkingen of contra-indicaties of onvoldoende 

respons geeft en bij wie herhaalde kuren met 

corticosteroïden niet geschikt zijn. 

Verkorte indicatie: Jichtaanvallen, kristalbewijs (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KIOVIG INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON  10ML 

 

Zindex nummer: 16140176 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: EU/1/05/329/001 

Fabrikant: SHIRE NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 
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risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 
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Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 
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reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 
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Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-
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18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KIOVIG INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON  25ML 

 

Zindex nummer: 16140184 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: EU/1/05/329/002 

Fabrikant: SHIRE NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 
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Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 
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Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 
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Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-
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immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 
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behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 
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Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KIOVIG INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON  25ML 

 

Zindex nummer: 16307240 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: EU/1/05/329/002 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 
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immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 
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Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 
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chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 
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Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 
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immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 
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Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KIOVIG INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON  50ML 

 

Zindex nummer: 15780228 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: EU/1/05/329/003 

Fabrikant: MEDCOR PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 
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kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 
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bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 
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neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 
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adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 
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Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 1993 van 4271 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 
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Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 
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Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 
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Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KIOVIG INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON  50ML 

 

Zindex nummer: 16140192 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: EU/1/05/329/003 

Fabrikant: SHIRE NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 
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Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 
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Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 
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Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 
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falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2008 van 4271 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KIOVIG INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON  50ML 

 

Zindex nummer: 16275322 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: EU/1/05/329/003 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2009 van 4271 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2016 van 4271 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 
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Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KIOVIG INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON 100ML 

 

Zindex nummer: 15718948 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: EU/1/05/329/004 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 
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lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 
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chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 
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Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 
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Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 
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preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 
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Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KIOVIG INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON 100ML 

 

Zindex nummer: 15740439 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: EU/1/05/329/004 

Fabrikant: MEDCOR PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 
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immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 
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Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 
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Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 
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kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 
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dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 
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jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 
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Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KIOVIG INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON 100ML 

 

Zindex nummer: 16140206 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: EU/1/05/329/004 

Fabrikant: SHIRE NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 
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Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 
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Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 
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Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 
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multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 
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Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 
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volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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KIOVIG INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON 100ML 

 

Zindex nummer: 16245415 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: EU/1/05/329/004 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 
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productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 
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HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 
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Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 
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Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  
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bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KIOVIG INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON 100ML 

 

Zindex nummer: 16320670 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: EU/1/05/329/004 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2061 van 4271 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 
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kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 
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Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 
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en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 
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Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 
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HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KIOVIG INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON 100ML 

 

Zindex nummer: 16634896 

ATC Code: J06BA02 
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Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: EU/1/05/329/004 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 
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Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2073 van 4271 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 
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kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 
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Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 
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Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 
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Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KIOVIG INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON 100ML 

 

Zindex nummer: 16635329 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: EU/1/05/329/004 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 
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Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 
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reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 
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corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 
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Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 
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Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 
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Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KIOVIG INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON 100ML 

 

Zindex nummer: 16755456 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: EU/1/05/329/004 

Fabrikant: BMODESTO B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 
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adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 
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Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2096 van 4271 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2097 van 4271 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2098 van 4271 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 
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door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 
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kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KIOVIG INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON 200ML 

 

Zindex nummer: 15668754 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: EU/1/05/329/005 

Fabrikant: MEDCOR PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 
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Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 
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Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 
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HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 
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of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2111 van 4271 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 
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Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KIOVIG INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON 200ML 

 

Zindex nummer: 16140214 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: EU/1/05/329/005 

Fabrikant: SHIRE NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 
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zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 
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Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 
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adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 
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afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 
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Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KIOVIG INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON 200ML 

 

Zindex nummer: 16245423 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: EU/1/05/329/005 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 317 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 
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(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 
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acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KIOVIG INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON 200ML 

 

Zindex nummer: 16320689 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: EU/1/05/329/005 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 
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Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 
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Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-
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Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 
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Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 
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Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 
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Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 
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Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 
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Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KIOVIG INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON 200ML 

 

Zindex nummer: 16634918 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: EU/1/05/329/005 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 
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(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 
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Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 
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Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 
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Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 
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Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 
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Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KIOVIG INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON 200ML 

 

Zindex nummer: 16635337 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: EU/1/05/329/005 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 
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adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 
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volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KIOVIG INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON 300ML 

 

Zindex nummer: 15922065 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: EU/1/05/329/006 

Fabrikant: MEDCOR PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 
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volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 
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Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 
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Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 
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dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 
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bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KIOVIG INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON 300ML 

 

Zindex nummer: 15948420 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: EU/1/05/329/006 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 
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optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 
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Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 
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Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 
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adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 
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Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 
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Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 
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Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 
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Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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KIOVIG INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON 300ML 

 

Zindex nummer: 16140222 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: EU/1/05/329/006 

Fabrikant: SHIRE NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 
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bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 
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Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 
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Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 
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Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 
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Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KIOVIG INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON 300ML 

 

Zindex nummer: 16245431 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: EU/1/05/329/006 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 
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Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 
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Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 
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Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 
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Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 
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Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 
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Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 
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Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-
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ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KIOVIG INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON 300ML 
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Zindex nummer: 16320697 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: EU/1/05/329/006 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 
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Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 
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Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 
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Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 
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Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 
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(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 
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Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 
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partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KIOVIG INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON 300ML 

 

Zindex nummer: 16749286 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: EU/1/05/329/006 

Fabrikant: BMODESTO B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 
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Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 
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adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 
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immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 
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Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 
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Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KISPLYX CAPSULE  4MG 

 

Zindex nummer: 16533267 

ATC Code: L01XE29 

Werkzame stof: LENVATINIB 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2228 van 4271 

Registratienummer: EU/1/16/1128/001 

Fabrikant: EISAI BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 629 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met progressief, lokaal gevorderd of 

gemetastaseerd, gedifferentieerd 

(papillair/folliculair/Hürthlecel-) 

schildkliercarcinoom(DTC), refractair voor radioactief 

jodium (RAI). 

Verkorte indicatie: DTC, progressief, LA of m, na RAI, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1630 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gevorderd of niet-reseceerbaar 

hepatocellulair carcinoom (HCC) die niet eerder een 

systemische therapie ontvingen. 

Verkorte indicatie: HCC, inoperabel of Adv, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1534 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met everolimus voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom (NCC) na één eerdere behandeling 

gericht op de vasculaire endotheliale groeifactor 

(VEGF). 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na eerdere VEGF remmer, >= 2e 

lijnsbehandeling, combi met everolimus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KISPLYX CAPSULE 10MG 

 

Zindex nummer: 16533275 

ATC Code: L01XE29 

Werkzame stof: LENVATINIB 

Registratienummer: EU/1/16/1128/002 

Fabrikant: EISAI BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 629 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met progressief, lokaal gevorderd of 

gemetastaseerd, gedifferentieerd 

(papillair/folliculair/Hürthlecel-) 

schildkliercarcinoom(DTC), refractair voor radioactief 
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jodium (RAI). 

Verkorte indicatie: DTC, progressief, LA of m, na RAI, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1630 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gevorderd of niet-reseceerbaar 

hepatocellulair carcinoom (HCC) die niet eerder een 

systemische therapie ontvingen. 

Verkorte indicatie: HCC, inoperabel of Adv, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1534 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met everolimus voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom (NCC) na één eerdere behandeling 

gericht op de vasculaire endotheliale groeifactor 

(VEGF). 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na eerdere VEGF remmer, >= 2e 

lijnsbehandeling, combi met everolimus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KISQALI TABLET FILMOMHULD 200MG 

 

Zindex nummer: 16568842 

ATC Code: L01XE42 

Werkzame stof: RIBOCICLIB 

Registratienummer: EU/1/17/1221/001 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met een aromataseremmer, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met 

aromataseremmer, bij pre-/perimenopauze ook 

LHRH-agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 1415 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: In combinatie met fulvestrant bij vrouwen die eerder 

hormoonbehandeling hebben gehad, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met fulvestrant na 

hormoontherapie bij pre-/perimenopauze ook LHRH-

agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 2669 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met fulvestrant als initiële 

endocriengebaseerde therapie, voor de behandeling 

van hormoonreceptor (HR)-positieve, humane 

epidermale-groeifactorreceptor 2-negatieve (HER2-

negatieve) lokaal gevorderde of gemetastaseerde 

borstkanker. Bij pre- of perimenopauzale vrouwen 

dient de hormoonbehandeling te worden 

gecombineerd met een luteïniserend hormoon-

'releasing' hormoon-agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met fulvestrant als 

starttherapie bij pre-/perimenopauze ook LHRH-

agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KISQALI TABLET FILMOMHULD 200MG 

 

Zindex nummer: 16568850 

ATC Code: L01XE42 

Werkzame stof: RIBOCICLIB 

Registratienummer: EU/1/17/1221/003 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met een aromataseremmer, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 
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Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met 

aromataseremmer, bij pre-/perimenopauze ook 

LHRH-agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 1415 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met fulvestrant bij vrouwen die eerder 

hormoonbehandeling hebben gehad, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met fulvestrant na 

hormoontherapie bij pre-/perimenopauze ook LHRH-

agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 2669 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met fulvestrant als initiële 

endocriengebaseerde therapie, voor de behandeling 

van hormoonreceptor (HR)-positieve, humane 

epidermale-groeifactorreceptor 2-negatieve (HER2-

negatieve) lokaal gevorderde of gemetastaseerde 

borstkanker. Bij pre- of perimenopauzale vrouwen 

dient de hormoonbehandeling te worden 

gecombineerd met een luteïniserend hormoon-

'releasing' hormoon-agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met fulvestrant als 

starttherapie bij pre-/perimenopauze ook LHRH-

agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KISQALI TABLET FILMOMHULD 200MG 

 

Zindex nummer: 16568869 

ATC Code: L01XE42 

Werkzame stof: RIBOCICLIB 

Registratienummer: EU/1/17/1221/005 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met een aromataseremmer, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-
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positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met 

aromataseremmer, bij pre-/perimenopauze ook 

LHRH-agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 1415 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met fulvestrant bij vrouwen die eerder 

hormoonbehandeling hebben gehad, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met fulvestrant na 

hormoontherapie bij pre-/perimenopauze ook LHRH-

agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 2669 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met fulvestrant als initiële 

endocriengebaseerde therapie, voor de behandeling 

van hormoonreceptor (HR)-positieve, humane 

epidermale-groeifactorreceptor 2-negatieve (HER2-

negatieve) lokaal gevorderde of gemetastaseerde 

borstkanker. Bij pre- of perimenopauzale vrouwen 

dient de hormoonbehandeling te worden 

gecombineerd met een luteïniserend hormoon-

'releasing' hormoon-agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met fulvestrant als 

starttherapie bij pre-/perimenopauze ook LHRH-

agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KOGENATE BAYER INJPDR FL  250IE+VERL+SV 2,5ML+TOEB 

 

Zindex nummer: 15368548 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/00/143/007 
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Fabrikant: BAYER BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KOGENATE BAYER INJPDR FL  500IE+VERL+SV 2,5ML+TOEB 

 

Zindex nummer: 15368556 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/00/143/008 

Fabrikant: BAYER BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KOGENATE BAYER INJPDR FL 1000IE+VERL+SV 2,5ML+TOEB 

 

Zindex nummer: 15368564 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/00/143/009 

Fabrikant: BAYER BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 
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Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KOGENATE BAYER INJPDR FL 2000IE+VERL+SV 5ML+TOEBEH 

 

Zindex nummer: 15600203 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/00/143/011 

Fabrikant: BAYER BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KOVALTRY INJPDR FL  250IE + SOLV 2,5ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16231597 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/15/1076/002 

Fabrikant: BAYER BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2239 van 4271 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KOVALTRY INJPDR FL  500IE + SOLV 2,5ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16231600 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/15/1076/004 

Fabrikant: BAYER BV 
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Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 
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Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KOVALTRY INJPDR FL 1000IE + SOLV 2,5ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16231619 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/15/1076/006 

Fabrikant: BAYER BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2242 van 4271 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KOVALTRY INJPDR FL 2000IE + SOLV 5ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16231627 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/15/1076/008 

Fabrikant: BAYER BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 
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Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KYMRIAH INF DISPERSIE IN 1-3 ZAKKEN 

 

Zindex nummer: 16755251 

ATC Code: L01X 

Werkzame stof: OVERIGE ONCOLYTICA 

Registratienummer: EU/1/18/1297/001 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 2661 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische en 

jongvolwassen patiënten tot de leeftijd van 25 jaar 

met refractaire B-cel acute lymfoblastaire leukemie 

(ALL), of met een recidief na transplantatie of met 

een tweede of later recidief van B-cel ALL. 

Verkorte indicatie: Recidief of refractaire B-cel ALL (Kind en 

Jongvolwassene 0-25 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2662 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

een recidief of refractair diffuus grootcellig B-

cellymfoom (DLBCL) na twee of meer lijnen 

systemische therapie. 

Verkorte indicatie: Recidief of refractair DLBCL, >= 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KYNTHEUM INJVLST 140MG/ML WWSP 1,5ML 

 

Zindex nummer: 16541170 

ATC Code: L04AC12 

Werkzame stof: BRODALUMAB 

Registratienummer: EU/1/16/1155/001 

Fabrikant: LEO PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 474 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis 

bij volwassenen die in aanmerking komen voor 

systemische therapie. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 
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Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KYPROLIS INFUSIEPOEDER FLACON 10MG 

 

Zindex nummer: 16282825 

ATC Code: L01XX45 

Werkzame stof: CARFILZOMIB 

Registratienummer: EU/1/15/1060/002 

Fabrikant: AMGEN BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 119 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met lenalidomide en dexamethason of 

in combinatie met alleen dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1627 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met thalidomide en dexamethason als 

inductiebehandeling van volwassen patiënten met 

niet eerder behandeld multipel myeloom, die in 

aanmerking komen voor een hematopoëtische 

stamceltransplantatie en die tijdens standaard 

inductiebehandeling met bortezomib-thalidomide-

dexamethason door bortezomib geïnduceerde 

perifere neuropathie hebben ontwikkeld. 

Verkorte indicatie: MM, 1e lijn, combi met thalidomide en dexamethason 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KYPROLIS INFUSIEPOEDER FLACON 10MG 

 

Zindex nummer: 16570855 

ATC Code: L01XX45 

Werkzame stof: CARFILZOMIB 

Registratienummer: EU/1/15/1060/002 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 119 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met lenalidomide en dexamethason of 

in combinatie met alleen dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 
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myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1627 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met thalidomide en dexamethason als 

inductiebehandeling van volwassen patiënten met 

niet eerder behandeld multipel myeloom, die in 

aanmerking komen voor een hematopoëtische 

stamceltransplantatie en die tijdens standaard 

inductiebehandeling met bortezomib-thalidomide-

dexamethason door bortezomib geïnduceerde 

perifere neuropathie hebben ontwikkeld. 

Verkorte indicatie: MM, 1e lijn, combi met thalidomide en dexamethason 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KYPROLIS INFUSIEPOEDER FLACON 10MG 

 

Zindex nummer: 16616685 

ATC Code: L01XX45 

Werkzame stof: CARFILZOMIB 

Registratienummer: EU/1/15/1060/002 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 119 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met lenalidomide en dexamethason of 

in combinatie met alleen dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1627 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met thalidomide en dexamethason als 

inductiebehandeling van volwassen patiënten met 

niet eerder behandeld multipel myeloom, die in 

aanmerking komen voor een hematopoëtische 

stamceltransplantatie en die tijdens standaard 

inductiebehandeling met bortezomib-thalidomide-

dexamethason door bortezomib geïnduceerde 

perifere neuropathie hebben ontwikkeld. 

Verkorte indicatie: MM, 1e lijn, combi met thalidomide en dexamethason 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KYPROLIS INFUSIEPOEDER FLACON 10MG 

 

Zindex nummer: 16620798 

ATC Code: L01XX45 

Werkzame stof: CARFILZOMIB 

Registratienummer: EU/1/15/1060/002 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 119 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met lenalidomide en dexamethason of 

in combinatie met alleen dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1627 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met thalidomide en dexamethason als 

inductiebehandeling van volwassen patiënten met 

niet eerder behandeld multipel myeloom, die in 

aanmerking komen voor een hematopoëtische 

stamceltransplantatie en die tijdens standaard 

inductiebehandeling met bortezomib-thalidomide-

dexamethason door bortezomib geïnduceerde 

perifere neuropathie hebben ontwikkeld. 

Verkorte indicatie: MM, 1e lijn, combi met thalidomide en dexamethason 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KYPROLIS INFUSIEPOEDER FLACON 10MG 

 

Zindex nummer: 16628721 

ATC Code: L01XX45 

Werkzame stof: CARFILZOMIB 

Registratienummer: EU/1/15/1060/002 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 119 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: In combinatie met lenalidomide en dexamethason of 

in combinatie met alleen dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1627 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met thalidomide en dexamethason als 

inductiebehandeling van volwassen patiënten met 

niet eerder behandeld multipel myeloom, die in 

aanmerking komen voor een hematopoëtische 

stamceltransplantatie en die tijdens standaard 

inductiebehandeling met bortezomib-thalidomide-

dexamethason door bortezomib geïnduceerde 

perifere neuropathie hebben ontwikkeld. 

Verkorte indicatie: MM, 1e lijn, combi met thalidomide en dexamethason 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KYPROLIS INFUSIEPOEDER FLACON 10MG 

 

Zindex nummer: 16734335 

ATC Code: L01XX45 

Werkzame stof: CARFILZOMIB 

Registratienummer: EU/1/15/1060/002 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 119 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met lenalidomide en dexamethason of 

in combinatie met alleen dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1627 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met thalidomide en dexamethason als 

inductiebehandeling van volwassen patiënten met 

niet eerder behandeld multipel myeloom, die in 

aanmerking komen voor een hematopoëtische 

stamceltransplantatie en die tijdens standaard 

inductiebehandeling met bortezomib-thalidomide-

dexamethason door bortezomib geïnduceerde 

perifere neuropathie hebben ontwikkeld. 
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Verkorte indicatie: MM, 1e lijn, combi met thalidomide en dexamethason 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KYPROLIS INFUSIEPOEDER FLACON 10MG 

 

Zindex nummer: 16772970 

ATC Code: L01XX45 

Werkzame stof: CARFILZOMIB 

Registratienummer: EU/1/15/1060/002 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 119 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met lenalidomide en dexamethason of 

in combinatie met alleen dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1627 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met thalidomide en dexamethason als 

inductiebehandeling van volwassen patiënten met 

niet eerder behandeld multipel myeloom, die in 

aanmerking komen voor een hematopoëtische 

stamceltransplantatie en die tijdens standaard 

inductiebehandeling met bortezomib-thalidomide-

dexamethason door bortezomib geïnduceerde 

perifere neuropathie hebben ontwikkeld. 

Verkorte indicatie: MM, 1e lijn, combi met thalidomide en dexamethason 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KYPROLIS INFUSIEPOEDER FLACON 30MG 

 

Zindex nummer: 16282841 

ATC Code: L01XX45 

Werkzame stof: CARFILZOMIB 

Registratienummer: EU/1/15/1060/003 

Fabrikant: AMGEN BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 119 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met lenalidomide en dexamethason of 

in combinatie met alleen dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1627 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met thalidomide en dexamethason als 

inductiebehandeling van volwassen patiënten met 

niet eerder behandeld multipel myeloom, die in 

aanmerking komen voor een hematopoëtische 

stamceltransplantatie en die tijdens standaard 

inductiebehandeling met bortezomib-thalidomide-

dexamethason door bortezomib geïnduceerde 

perifere neuropathie hebben ontwikkeld. 

Verkorte indicatie: MM, 1e lijn, combi met thalidomide en dexamethason 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KYPROLIS INFUSIEPOEDER FLACON 30MG 

 

Zindex nummer: 16570871 

ATC Code: L01XX45 

Werkzame stof: CARFILZOMIB 

Registratienummer: EU/1/15/1060/003 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 119 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met lenalidomide en dexamethason of 

in combinatie met alleen dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1627 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met thalidomide en dexamethason als 

inductiebehandeling van volwassen patiënten met 

niet eerder behandeld multipel myeloom, die in 

aanmerking komen voor een hematopoëtische 

stamceltransplantatie en die tijdens standaard 
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inductiebehandeling met bortezomib-thalidomide-

dexamethason door bortezomib geïnduceerde 

perifere neuropathie hebben ontwikkeld. 

Verkorte indicatie: MM, 1e lijn, combi met thalidomide en dexamethason 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KYPROLIS INFUSIEPOEDER FLACON 30MG 

 

Zindex nummer: 16616693 

ATC Code: L01XX45 

Werkzame stof: CARFILZOMIB 

Registratienummer: EU/1/15/1060/003 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 119 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met lenalidomide en dexamethason of 

in combinatie met alleen dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1627 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met thalidomide en dexamethason als 

inductiebehandeling van volwassen patiënten met 

niet eerder behandeld multipel myeloom, die in 

aanmerking komen voor een hematopoëtische 

stamceltransplantatie en die tijdens standaard 

inductiebehandeling met bortezomib-thalidomide-

dexamethason door bortezomib geïnduceerde 

perifere neuropathie hebben ontwikkeld. 

Verkorte indicatie: MM, 1e lijn, combi met thalidomide en dexamethason 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KYPROLIS INFUSIEPOEDER FLACON 30MG 

 

Zindex nummer: 16620801 

ATC Code: L01XX45 

Werkzame stof: CARFILZOMIB 
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Registratienummer: EU/1/15/1060/003 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 119 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met lenalidomide en dexamethason of 

in combinatie met alleen dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1627 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met thalidomide en dexamethason als 

inductiebehandeling van volwassen patiënten met 

niet eerder behandeld multipel myeloom, die in 

aanmerking komen voor een hematopoëtische 

stamceltransplantatie en die tijdens standaard 

inductiebehandeling met bortezomib-thalidomide-

dexamethason door bortezomib geïnduceerde 

perifere neuropathie hebben ontwikkeld. 

Verkorte indicatie: MM, 1e lijn, combi met thalidomide en dexamethason 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KYPROLIS INFUSIEPOEDER FLACON 30MG 

 

Zindex nummer: 16628748 

ATC Code: L01XX45 

Werkzame stof: CARFILZOMIB 

Registratienummer: EU/1/15/1060/003 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 119 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met lenalidomide en dexamethason of 

in combinatie met alleen dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1627 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met thalidomide en dexamethason als 

inductiebehandeling van volwassen patiënten met 
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niet eerder behandeld multipel myeloom, die in 

aanmerking komen voor een hematopoëtische 

stamceltransplantatie en die tijdens standaard 

inductiebehandeling met bortezomib-thalidomide-

dexamethason door bortezomib geïnduceerde 

perifere neuropathie hebben ontwikkeld. 

Verkorte indicatie: MM, 1e lijn, combi met thalidomide en dexamethason 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KYPROLIS INFUSIEPOEDER FLACON 30MG 

 

Zindex nummer: 16734343 

ATC Code: L01XX45 

Werkzame stof: CARFILZOMIB 

Registratienummer: EU/1/15/1060/003 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 119 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met lenalidomide en dexamethason of 

in combinatie met alleen dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1627 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met thalidomide en dexamethason als 

inductiebehandeling van volwassen patiënten met 

niet eerder behandeld multipel myeloom, die in 

aanmerking komen voor een hematopoëtische 

stamceltransplantatie en die tijdens standaard 

inductiebehandeling met bortezomib-thalidomide-

dexamethason door bortezomib geïnduceerde 

perifere neuropathie hebben ontwikkeld. 

Verkorte indicatie: MM, 1e lijn, combi met thalidomide en dexamethason 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KYPROLIS INFUSIEPOEDER FLACON 30MG 
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Zindex nummer: 16772962 

ATC Code: L01XX45 

Werkzame stof: CARFILZOMIB 

Registratienummer: EU/1/15/1060/003 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 119 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met lenalidomide en dexamethason of 

in combinatie met alleen dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1627 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met thalidomide en dexamethason als 

inductiebehandeling van volwassen patiënten met 

niet eerder behandeld multipel myeloom, die in 

aanmerking komen voor een hematopoëtische 

stamceltransplantatie en die tijdens standaard 

inductiebehandeling met bortezomib-thalidomide-

dexamethason door bortezomib geïnduceerde 

perifere neuropathie hebben ontwikkeld. 

Verkorte indicatie: MM, 1e lijn, combi met thalidomide en dexamethason 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KYPROLIS INFUSIEPOEDER FLACON 60MG 

 

Zindex nummer: 16193148 

ATC Code: L01XX45 

Werkzame stof: CARFILZOMIB 

Registratienummer: EU/1/15/1060/001 

Fabrikant: AMGEN BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 119 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met lenalidomide en dexamethason of 

in combinatie met alleen dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1627 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met thalidomide en dexamethason als 

inductiebehandeling van volwassen patiënten met 

niet eerder behandeld multipel myeloom, die in 

aanmerking komen voor een hematopoëtische 

stamceltransplantatie en die tijdens standaard 

inductiebehandeling met bortezomib-thalidomide-

dexamethason door bortezomib geïnduceerde 

perifere neuropathie hebben ontwikkeld. 

Verkorte indicatie: MM, 1e lijn, combi met thalidomide en dexamethason 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KYPROLIS INFUSIEPOEDER FLACON 60MG 

 

Zindex nummer: 16570901 

ATC Code: L01XX45 

Werkzame stof: CARFILZOMIB 

Registratienummer: EU/1/15/1060/001 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 119 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met lenalidomide en dexamethason of 

in combinatie met alleen dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1627 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met thalidomide en dexamethason als 

inductiebehandeling van volwassen patiënten met 

niet eerder behandeld multipel myeloom, die in 

aanmerking komen voor een hematopoëtische 

stamceltransplantatie en die tijdens standaard 

inductiebehandeling met bortezomib-thalidomide-

dexamethason door bortezomib geïnduceerde 

perifere neuropathie hebben ontwikkeld. 

Verkorte indicatie: MM, 1e lijn, combi met thalidomide en dexamethason 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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KYPROLIS INFUSIEPOEDER FLACON 60MG 

 

Zindex nummer: 16594940 

ATC Code: L01XX45 

Werkzame stof: CARFILZOMIB 

Registratienummer: EU/1/15/1060/001 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 119 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met lenalidomide en dexamethason of 

in combinatie met alleen dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1627 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met thalidomide en dexamethason als 

inductiebehandeling van volwassen patiënten met 

niet eerder behandeld multipel myeloom, die in 

aanmerking komen voor een hematopoëtische 

stamceltransplantatie en die tijdens standaard 

inductiebehandeling met bortezomib-thalidomide-

dexamethason door bortezomib geïnduceerde 

perifere neuropathie hebben ontwikkeld. 

Verkorte indicatie: MM, 1e lijn, combi met thalidomide en dexamethason 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KYPROLIS INFUSIEPOEDER FLACON 60MG 

 

Zindex nummer: 16620828 

ATC Code: L01XX45 

Werkzame stof: CARFILZOMIB 

Registratienummer: EU/1/15/1060/001 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 119 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met lenalidomide en dexamethason of 

in combinatie met alleen dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi (Volw.) 
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Indicatienummer: 1627 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met thalidomide en dexamethason als 

inductiebehandeling van volwassen patiënten met 

niet eerder behandeld multipel myeloom, die in 

aanmerking komen voor een hematopoëtische 

stamceltransplantatie en die tijdens standaard 

inductiebehandeling met bortezomib-thalidomide-

dexamethason door bortezomib geïnduceerde 

perifere neuropathie hebben ontwikkeld. 

Verkorte indicatie: MM, 1e lijn, combi met thalidomide en dexamethason 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KYPROLIS INFUSIEPOEDER FLACON 60MG 

 

Zindex nummer: 16628764 

ATC Code: L01XX45 

Werkzame stof: CARFILZOMIB 

Registratienummer: EU/1/15/1060/001 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 119 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met lenalidomide en dexamethason of 

in combinatie met alleen dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1627 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met thalidomide en dexamethason als 

inductiebehandeling van volwassen patiënten met 

niet eerder behandeld multipel myeloom, die in 

aanmerking komen voor een hematopoëtische 

stamceltransplantatie en die tijdens standaard 

inductiebehandeling met bortezomib-thalidomide-

dexamethason door bortezomib geïnduceerde 

perifere neuropathie hebben ontwikkeld. 

Verkorte indicatie: MM, 1e lijn, combi met thalidomide en dexamethason 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 
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Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KYPROLIS INFUSIEPOEDER FLACON 60MG 

 

Zindex nummer: 16725670 

ATC Code: L01XX45 

Werkzame stof: CARFILZOMIB 

Registratienummer: EU/1/15/1060/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 119 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met lenalidomide en dexamethason of 

in combinatie met alleen dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1627 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met thalidomide en dexamethason als 

inductiebehandeling van volwassen patiënten met 

niet eerder behandeld multipel myeloom, die in 

aanmerking komen voor een hematopoëtische 

stamceltransplantatie en die tijdens standaard 

inductiebehandeling met bortezomib-thalidomide-

dexamethason door bortezomib geïnduceerde 

perifere neuropathie hebben ontwikkeld. 

Verkorte indicatie: MM, 1e lijn, combi met thalidomide en dexamethason 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

KYPROLIS INFUSIEPOEDER FLACON 60MG 

 

Zindex nummer: 16772989 

ATC Code: L01XX45 

Werkzame stof: CARFILZOMIB 

Registratienummer: EU/1/15/1060/001 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 119 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met lenalidomide en dexamethason of 

in combinatie met alleen dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 
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myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1627 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met thalidomide en dexamethason als 

inductiebehandeling van volwassen patiënten met 

niet eerder behandeld multipel myeloom, die in 

aanmerking komen voor een hematopoëtische 

stamceltransplantatie en die tijdens standaard 

inductiebehandeling met bortezomib-thalidomide-

dexamethason door bortezomib geïnduceerde 

perifere neuropathie hebben ontwikkeld. 

Verkorte indicatie: MM, 1e lijn, combi met thalidomide en dexamethason 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

LARTRUVO INFVLST CONC 10MG/ML FLACON 19ML 

 

Zindex nummer: 16413059 

ATC Code: L01XC27 

Werkzame stof: OLARATUMAB 

Registratienummer: EU/1/16/1143/002 

Fabrikant: ELI LILLY NEDERLAND 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1350 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Combinatietherapie met doxorubicine voor gebruik bij 

volwassenen met gevorderd wekedelensarcoom die 

niet in aanmerking komen voor curatieve 

behandeling met chirurgie of radiotherapie en die 

niet eerder zijn behandeld met doxorubicine. 

Verkorte indicatie: STSRC, Adv, combi met doxorubicine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

LARTRUVO INFVLST CONC 10MG/ML FLACON 19ML 

 

Zindex nummer: 16654358 

ATC Code: L01XC27 

Werkzame stof: OLARATUMAB 

Registratienummer: EU/1/16/1143/002 

Fabrikant: EURECO PHARMA 
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Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1350 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Combinatietherapie met doxorubicine voor gebruik bij 

volwassenen met gevorderd wekedelensarcoom die 

niet in aanmerking komen voor curatieve 

behandeling met chirurgie of radiotherapie en die 

niet eerder zijn behandeld met doxorubicine. 

Verkorte indicatie: STSRC, Adv, combi met doxorubicine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

LARTRUVO INFVLST CONC 10MG/ML FLACON 50ML 

 

Zindex nummer: 16304861 

ATC Code: L01XC27 

Werkzame stof: OLARATUMAB 

Registratienummer: EU/1/16/1143/001 

Fabrikant: ELI LILLY NEDERLAND 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1350 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Combinatietherapie met doxorubicine voor gebruik bij 

volwassenen met gevorderd wekedelensarcoom die 

niet in aanmerking komen voor curatieve 

behandeling met chirurgie of radiotherapie en die 

niet eerder zijn behandeld met doxorubicine. 

Verkorte indicatie: STSRC, Adv, combi met doxorubicine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

LARTRUVO INFVLST CONC 10MG/ML FLACON 50ML 

 

Zindex nummer: 16654331 

ATC Code: L01XC27 

Werkzame stof: OLARATUMAB 

Registratienummer: EU/1/16/1143/001 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1350 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Combinatietherapie met doxorubicine voor gebruik bij 

volwassenen met gevorderd wekedelensarcoom die 

niet in aanmerking komen voor curatieve 
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behandeling met chirurgie of radiotherapie en die 

niet eerder zijn behandeld met doxorubicine. 

Verkorte indicatie: STSRC, Adv, combi met doxorubicine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

LEDAGA GEL 160MCG/G 

 

Zindex nummer: 16572963 

ATC Code: L01AA05 

Werkzame stof: CHLOORMETHINE 

Registratienummer: EU/1/16/1171/001 

Fabrikant: ACTELION PHARMACEUTICALS NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1559 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de topische behandeling van cutaan T-

cellymfoom, type mycosis fungoides (CTCL, type MF) 

bij volwassen patiënten. 

Verkorte indicatie: CTCL, type MF, topische behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

LEMTRADA INFVLST CONC 10MG/ML FLACON 1,2ML 

 

Zindex nummer: 15947327 

ATC Code: L04AA34 

Werkzame stof: ALEMTUZUMAB 

Registratienummer: EU/1/13/869/001 

Fabrikant: GENZYME EUROPE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 30 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassen patiënten met actieve 

RRMS (‘Relapsing-remitting’ MS, oftewel met 

verslechteringen en verbeteringen gepaard gaande 

MS), vastgesteld door klinische testen of 

beeldvormende technieken. 

Verkorte indicatie: MS, Relapse-Remitting (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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LENVIMA CAPSULE  4MG 

 

Zindex nummer: 16265629 

ATC Code: L01XE29 

Werkzame stof: LENVATINIB 

Registratienummer: EU/1/15/1002/001 

Fabrikant: EISAI BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1534 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met everolimus voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom (NCC) na één eerdere behandeling 

gericht op de vasculaire endotheliale groeifactor 

(VEGF). 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na eerdere VEGF remmer, >= 2e 

lijnsbehandeling, combi met everolimus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 629 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met progressief, lokaal gevorderd of 

gemetastaseerd, gedifferentieerd 

(papillair/folliculair/Hürthlecel-) 

schildkliercarcinoom(DTC), refractair voor radioactief 

jodium (RAI). 

Verkorte indicatie: DTC, progressief, LA of m, na RAI, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1630 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gevorderd of niet-reseceerbaar 

hepatocellulair carcinoom (HCC) die niet eerder een 

systemische therapie ontvingen. 

Verkorte indicatie: HCC, inoperabel of Adv, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

LENVIMA CAPSULE 10MG 

 

Zindex nummer: 16265637 

ATC Code: L01XE29 

Werkzame stof: LENVATINIB 

Registratienummer: EU/1/15/1002/002 

Fabrikant: EISAI BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 1534 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met everolimus voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom (NCC) na één eerdere behandeling 

gericht op de vasculaire endotheliale groeifactor 

(VEGF). 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na eerdere VEGF remmer, >= 2e 

lijnsbehandeling, combi met everolimus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 629 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met progressief, lokaal gevorderd of 

gemetastaseerd, gedifferentieerd 

(papillair/folliculair/Hürthlecel-) 

schildkliercarcinoom(DTC), refractair voor radioactief 

jodium (RAI). 

Verkorte indicatie: DTC, progressief, LA of m, na RAI, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1630 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gevorderd of niet-reseceerbaar 

hepatocellulair carcinoom (HCC) die niet eerder een 

systemische therapie ontvingen. 

Verkorte indicatie: HCC, inoperabel of Adv, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

LENVIMA CAPSULE 10MG 

 

Zindex nummer: 16298098 

ATC Code: L01XE29 

Werkzame stof: LENVATINIB 

Registratienummer: EU/1/15/1002/002 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1534 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met everolimus voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom (NCC) na één eerdere behandeling 

gericht op de vasculaire endotheliale groeifactor 

(VEGF). 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na eerdere VEGF remmer, >= 2e 

lijnsbehandeling, combi met everolimus (Volw.) 

 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2264 van 4271 

Indicatienummer: 629 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met progressief, lokaal gevorderd of 

gemetastaseerd, gedifferentieerd 

(papillair/folliculair/Hürthlecel-) 

schildkliercarcinoom(DTC), refractair voor radioactief 

jodium (RAI). 

Verkorte indicatie: DTC, progressief, LA of m, na RAI, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1630 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gevorderd of niet-reseceerbaar 

hepatocellulair carcinoom (HCC) die niet eerder een 

systemische therapie ontvingen. 

Verkorte indicatie: HCC, inoperabel of Adv, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

LEUKERAN TABLET FILMOMHULD 2MG 

 

Zindex nummer: 15758265 

ATC Code: L01AA02 

Werkzame stof: CHLOORAMBUCIL 

Registratienummer: 256 

Fabrikant: ASPEN NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 135 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van de ziekte van Hodgkin in 

combinatietherapie. 

Verkorte indicatie: HL, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 136 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van bepaalde vormen van non-

Hodgkin lymfoom in enkelvoudige of in 

combinatietherapie. 

Verkorte indicatie: NHL, mono of combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 137 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van chronische lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: CLL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 138 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij de ziekte van Waldenström. 

Verkorte indicatie: WM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 978 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Nefrotisch syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

LEVACT INFUSIEPOEDER FLACON  25MG 

 

Zindex nummer: 15712575 

ATC Code: L01AA09 

Werkzame stof: BENDAMUSTINE 

Registratienummer: 109342 

Fabrikant: MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 51 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Indolente non-Hodgkin-lymfomen als monotherapie 

bij patiënten die progressie vertoonden gedurende of 

binnen 6 maanden na behandeling met rituximab of 

een rituximab bevattend schema. 

Verkorte indicatie: Indolent NHL, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 52 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van chronische lymfatische 

leukemie (Binet stadium B of C) bij patiënten voor 

wie fludarabine-combinatietherapie niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL, Binet stadium B of C, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 53 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van multipel myeloom (Durie-

Salmon stadium II met progressie of stadium III) in 

combinatie met prednison voor patiënten ouder dan 

65 jaar die niet in aanmerking komen voor een 

autologe stamceltransplantatie en die tijdens de 

diagnose een klinische neuropathie hebben die een 

thalidomide of bortezomib bevattende behandeling 

verhinderen. 

Verkorte indicatie: MM, Durie-Salmon stadium II, niet in aanmerking 

voor HSCT, 1e lijn (Volw. > 65 jaar) 
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Indicatienummer: 685 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bendamustine alleen of in combinatie met 

monoklonale antistof voor recidief maligne lymfomen 

(Hodgkin lymfoom) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 686 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bendamustine alleen of in combinatie met 

monoklonale antistof voor recidief maligne lymfomen 

(Non-Hodgkin lymfoom (NHL), waaronder ook M 

Waldenström) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL of WM, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 921 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijns behandeling van chronische lymfatische 

leukemie (CLL) bij volwassen patienten voor wie 

fludarabine-combinatietherapie niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1370 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van folliculair NHL bij volwassenen 

(1e lijn). 

Verkorte indicatie: Folliculair NHL, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1439 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met obinutuzumab gevolgd door een 

obinutuzumab onderhoudsbehandeling voor de 

behandeling van patiënten met folliculair lymfoom 

(FL) die niet reageerden of progressie vertoonden 

tijdens of tot 6 maanden na rituximab of een 

rituximab-bevattende behandeling. 

Verkorte indicatie: LF, >= 2de lijn, combi met obinutuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1440 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van eerder onbehandelde CLL in 

combinatie met ofatumumab bij patiënten die voor 

deze aandoening niet eerder behandeld zijn en die 

niet in aanmerking komen voor een behandeling 

gebaseerd op fludarabine. 

Verkorte indicatie: CLL, 1e lijn, combi met ofatumumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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LEVACT INFUSIEPOEDER FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 15712583 

ATC Code: L01AA09 

Werkzame stof: BENDAMUSTINE 

Registratienummer: 109342 

Fabrikant: MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 51 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Indolente non-Hodgkin-lymfomen als monotherapie 

bij patiënten die progressie vertoonden gedurende of 

binnen 6 maanden na behandeling met rituximab of 

een rituximab bevattend schema. 

Verkorte indicatie: Indolent NHL, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 52 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van chronische lymfatische 

leukemie (Binet stadium B of C) bij patiënten voor 

wie fludarabine-combinatietherapie niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL, Binet stadium B of C, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 53 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van multipel myeloom (Durie-

Salmon stadium II met progressie of stadium III) in 

combinatie met prednison voor patiënten ouder dan 

65 jaar die niet in aanmerking komen voor een 

autologe stamceltransplantatie en die tijdens de 

diagnose een klinische neuropathie hebben die een 

thalidomide of bortezomib bevattende behandeling 

verhinderen. 

Verkorte indicatie: MM, Durie-Salmon stadium II, niet in aanmerking 

voor HSCT, 1e lijn (Volw. > 65 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 685 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bendamustine alleen of in combinatie met 

monoklonale antistof voor recidief maligne lymfomen 

(Hodgkin lymfoom) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 686 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bendamustine alleen of in combinatie met 

monoklonale antistof voor recidief maligne lymfomen 

(Non-Hodgkin lymfoom (NHL), waaronder ook M 

Waldenström) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL of WM, mono of combi (Volw.) 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2268 van 4271 

 

Indicatienummer: 921 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijns behandeling van chronische lymfatische 

leukemie (CLL) bij volwassen patienten voor wie 

fludarabine-combinatietherapie niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1370 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van folliculair NHL bij volwassenen 

(1e lijn). 

Verkorte indicatie: Folliculair NHL, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1439 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met obinutuzumab gevolgd door een 

obinutuzumab onderhoudsbehandeling voor de 

behandeling van patiënten met folliculair lymfoom 

(FL) die niet reageerden of progressie vertoonden 

tijdens of tot 6 maanden na rituximab of een 

rituximab-bevattende behandeling. 

Verkorte indicatie: LF, >= 2de lijn, combi met obinutuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1440 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van eerder onbehandelde CLL in 

combinatie met ofatumumab bij patiënten die voor 

deze aandoening niet eerder behandeld zijn en die 

niet in aanmerking komen voor een behandeling 

gebaseerd op fludarabine. 

Verkorte indicatie: CLL, 1e lijn, combi met ofatumumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

LONSURF TABLET FILMOMHULD 15/6,14MG 

 

Zindex nummer: 16319192 

ATC Code: L01BC59 

Werkzame stof: TRIFLURIDINE, COMBINATIEPREPARATEN 

Registratienummer: EU/1/16/1096/001 

Fabrikant: SERVIER NEDERLAND FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1351 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerd colorectaal carcinoom (CRC) die 

eerder zijn behandeld met of niet in aanmerking 
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komen voor bestaande therapieën, waaronder 

chemotherapie op basis van fluoropyrimidine, 

oxaliplatine en irinotecan, behandeling met anti-

VEGF-middelen en behandeling met anti-EGFR-

middelen. 

Verkorte indicatie: CRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

LONSURF TABLET FILMOMHULD 20/8,19MG 

 

Zindex nummer: 16319230 

ATC Code: L01BC59 

Werkzame stof: TRIFLURIDINE, COMBINATIEPREPARATEN 

Registratienummer: EU/1/16/1096/004 

Fabrikant: SERVIER NEDERLAND FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1351 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerd colorectaal carcinoom (CRC) die 

eerder zijn behandeld met of niet in aanmerking 

komen voor bestaande therapieën, waaronder 

chemotherapie op basis van fluoropyrimidine, 

oxaliplatine en irinotecan, behandeling met anti-

VEGF-middelen en behandeling met anti-EGFR-

middelen. 

Verkorte indicatie: CRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

LUCENTIS INJVLST 10MG/ML FLACON 0,23ML 

 

Zindex nummer: 15695891 

ATC Code: S01LA04 

Werkzame stof: RANIBIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/06/374/001 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 22 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

neovasculaire (natte) leeftijdsgebonden 

maculadegeneratie (LMD). 

Verkorte indicatie: nLMD (Volw.) 
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Indicatienummer: 24 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

visusverslechtering als gevolg van diabetisch macula-

oedeem (DME). 

Verkorte indicatie: DME (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 461 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

visusverslechtering als gevolg van macula-oedeem 

secundair aan retinale veneuze occlusie (retinale 

veneuze takocclusie (BRVO= Branch Retinal Venous 

Occlusion) of retinale veneuze stamocclusie (CRVO = 

Centrale Retinale Veneuze Occlusie)). 

Verkorte indicatie: Macula-oedeem door BRVO of CRVO (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 462 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

visusverslechtering als gevolg van choroïdale 

neovascularisatie (CNV). 

Verkorte indicatie: CNV (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 711 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij volwassen patiënten met bestralingsretinopathie 

die de visus beïnvloedt en waarbij onvoldoende of 

geen effect is behaald met bevacizumab of bij 

tachyphylaxie. 

Verkorte indicatie: Bestralingsretinopathie met onvoldoende respons 

bevacizumab of tachyphylaxie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1325 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van intra-oculaire neovascularisatie bij 

volwassenen, niet zijnde een geregistreerde indicatie, 

en waarbij bevacizumab onvoldoende werkzaam is 

gebleken of niet toegepast kan worden. 

Verkorte indicatie: Intra-oculaire neovascularisatie, na bevacizumab, off 

label (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1326 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van macula-oedeem bij volwassenen niet 

zijnde een geregistreerde indicatie, en waarbij 

bevacizumab onvoldoende werkzaam is gebleken of 

niet toegepast kan worden. 

Verkorte indicatie: Macula-oedeem, off label (Volw.) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

LUCENTIS INJVLST 10MG/ML FLACON 0,23ML 

 

Zindex nummer: 15971465 

ATC Code: S01LA04 

Werkzame stof: RANIBIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/06/374/001 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 22 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

neovasculaire (natte) leeftijdsgebonden 

maculadegeneratie (LMD). 

Verkorte indicatie: nLMD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 24 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

visusverslechtering als gevolg van diabetisch macula-

oedeem (DME). 

Verkorte indicatie: DME (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 461 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

visusverslechtering als gevolg van macula-oedeem 

secundair aan retinale veneuze occlusie (retinale 

veneuze takocclusie (BRVO= Branch Retinal Venous 

Occlusion) of retinale veneuze stamocclusie (CRVO = 

Centrale Retinale Veneuze Occlusie)). 

Verkorte indicatie: Macula-oedeem door BRVO of CRVO (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 462 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

visusverslechtering als gevolg van choroïdale 

neovascularisatie (CNV). 

Verkorte indicatie: CNV (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 711 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij volwassen patiënten met bestralingsretinopathie 

die de visus beïnvloedt en waarbij onvoldoende of 

geen effect is behaald met bevacizumab of bij 

tachyphylaxie. 

Verkorte indicatie: Bestralingsretinopathie met onvoldoende respons 
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bevacizumab of tachyphylaxie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1325 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van intra-oculaire neovascularisatie bij 

volwassenen, niet zijnde een geregistreerde indicatie, 

en waarbij bevacizumab onvoldoende werkzaam is 

gebleken of niet toegepast kan worden. 

Verkorte indicatie: Intra-oculaire neovascularisatie, na bevacizumab, off 

label (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1326 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van macula-oedeem bij volwassenen niet 

zijnde een geregistreerde indicatie, en waarbij 

bevacizumab onvoldoende werkzaam is gebleken of 

niet toegepast kan worden. 

Verkorte indicatie: Macula-oedeem, off label (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

LUCENTIS INJVLST 10MG/ML FLACON 0,23ML 

 

Zindex nummer: 16314107 

ATC Code: S01LA04 

Werkzame stof: RANIBIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/06/374/004 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 22 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

neovasculaire (natte) leeftijdsgebonden 

maculadegeneratie (LMD). 

Verkorte indicatie: nLMD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 24 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

visusverslechtering als gevolg van diabetisch macula-

oedeem (DME). 

Verkorte indicatie: DME (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 461 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

visusverslechtering als gevolg van macula-oedeem 
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secundair aan retinale veneuze occlusie (retinale 

veneuze takocclusie (BRVO= Branch Retinal Venous 

Occlusion) of retinale veneuze stamocclusie (CRVO = 

Centrale Retinale Veneuze Occlusie)). 

Verkorte indicatie: Macula-oedeem door BRVO of CRVO (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 462 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

visusverslechtering als gevolg van choroïdale 

neovascularisatie (CNV). 

Verkorte indicatie: CNV (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 711 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij volwassen patiënten met bestralingsretinopathie 

die de visus beïnvloedt en waarbij onvoldoende of 

geen effect is behaald met bevacizumab of bij 

tachyphylaxie. 

Verkorte indicatie: Bestralingsretinopathie met onvoldoende respons 

bevacizumab of tachyphylaxie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1325 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van intra-oculaire neovascularisatie bij 

volwassenen, niet zijnde een geregistreerde indicatie, 

en waarbij bevacizumab onvoldoende werkzaam is 

gebleken of niet toegepast kan worden. 

Verkorte indicatie: Intra-oculaire neovascularisatie, na bevacizumab, off 

label (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1326 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van macula-oedeem bij volwassenen niet 

zijnde een geregistreerde indicatie, en waarbij 

bevacizumab onvoldoende werkzaam is gebleken of 

niet toegepast kan worden. 

Verkorte indicatie: Macula-oedeem, off label (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

LUCENTIS INJVLST 10MG/ML WWSP 0,165ML 

 

Zindex nummer: 16016610 

ATC Code: S01LA04 

Werkzame stof: RANIBIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/06/374/003 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 
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Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 22 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

neovasculaire (natte) leeftijdsgebonden 

maculadegeneratie (LMD). 

Verkorte indicatie: nLMD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 24 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

visusverslechtering als gevolg van diabetisch macula-

oedeem (DME). 

Verkorte indicatie: DME (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 461 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

visusverslechtering als gevolg van macula-oedeem 

secundair aan retinale veneuze occlusie (retinale 

veneuze takocclusie (BRVO= Branch Retinal Venous 

Occlusion) of retinale veneuze stamocclusie (CRVO = 

Centrale Retinale Veneuze Occlusie)). 

Verkorte indicatie: Macula-oedeem door BRVO of CRVO (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 462 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

visusverslechtering als gevolg van choroïdale 

neovascularisatie (CNV). 

Verkorte indicatie: CNV (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 711 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij volwassen patiënten met bestralingsretinopathie 

die de visus beïnvloedt en waarbij onvoldoende of 

geen effect is behaald met bevacizumab of bij 

tachyphylaxie. 

Verkorte indicatie: Bestralingsretinopathie met onvoldoende respons 

bevacizumab of tachyphylaxie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1325 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van intra-oculaire neovascularisatie bij 

volwassenen, niet zijnde een geregistreerde indicatie, 

en waarbij bevacizumab onvoldoende werkzaam is 

gebleken of niet toegepast kan worden. 

Verkorte indicatie: Intra-oculaire neovascularisatie, na bevacizumab, off 

label (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1326 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van macula-oedeem bij volwassenen niet 

zijnde een geregistreerde indicatie, en waarbij 

bevacizumab onvoldoende werkzaam is gebleken of 

niet toegepast kan worden. 

Verkorte indicatie: Macula-oedeem, off label (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

LUCENTIS INJVLST 10MG/ML WWSP 0,165ML 

 

Zindex nummer: 16531183 

ATC Code: S01LA04 

Werkzame stof: RANIBIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/06/374/003 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 22 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

neovasculaire (natte) leeftijdsgebonden 

maculadegeneratie (LMD). 

Verkorte indicatie: nLMD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 24 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

visusverslechtering als gevolg van diabetisch macula-

oedeem (DME). 

Verkorte indicatie: DME (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 461 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

visusverslechtering als gevolg van macula-oedeem 

secundair aan retinale veneuze occlusie (retinale 

veneuze takocclusie (BRVO= Branch Retinal Venous 

Occlusion) of retinale veneuze stamocclusie (CRVO = 

Centrale Retinale Veneuze Occlusie)). 

Verkorte indicatie: Macula-oedeem door BRVO of CRVO (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 462 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen voor de behandeling van 

visusverslechtering als gevolg van choroïdale 

neovascularisatie (CNV). 

Verkorte indicatie: CNV (Volw.) 
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Indicatienummer: 711 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij volwassen patiënten met bestralingsretinopathie 

die de visus beïnvloedt en waarbij onvoldoende of 

geen effect is behaald met bevacizumab of bij 

tachyphylaxie. 

Verkorte indicatie: Bestralingsretinopathie met onvoldoende respons 

bevacizumab of tachyphylaxie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1325 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van intra-oculaire neovascularisatie bij 

volwassenen, niet zijnde een geregistreerde indicatie, 

en waarbij bevacizumab onvoldoende werkzaam is 

gebleken of niet toegepast kan worden. 

Verkorte indicatie: Intra-oculaire neovascularisatie, na bevacizumab, off 

label (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1326 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij vormen van macula-oedeem bij volwassenen niet 

zijnde een geregistreerde indicatie, en waarbij 

bevacizumab onvoldoende werkzaam is gebleken of 

niet toegepast kan worden. 

Verkorte indicatie: Macula-oedeem, off label (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

LUTATHERA INFVLST 370MBQ/ML FLACON 20,5-25ML 

 

Zindex nummer: 16591925 

ATC Code: V10XX04 

Werkzame stof: LUTETIUM 177 LU OXODOTREOTIDE 

Registratienummer: EU/1/17/1226/001 

Fabrikant: I.D.B. Holland B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1608 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet-reseceerbare of 

gemetastaseerde, progressieve, goed 

gedifferentieerde (G1 en G2), somatostatinereceptor-

positieve gastro-entero-pancreatische neuro-

endocriene tumoren (GEP-NET's) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GEP NET, inoperabel of m, somatostatinereceptor+ 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 
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Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

LUTRELEF INJECTIEPOEDER FL 3,2MG+SOLV 10ML 

 

Zindex nummer: 15834409 

ATC Code: H01CA01 

Werkzame stof: GONADORELINE 

Registratienummer: 10919 

Fabrikant: FERRING BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1170 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als diagnosticum om bij fertiliteitsstoornissen zoals 

vertraagde puberteit, amenorroe, oligospermie en 

hypogonadisme te kunnen discrimineren tussen 

afwijkingen van hypofysaire- en hypothalame 

oorsprong. 

Verkorte indicatie: Diagnosticum bij fertiliteitsstoornissen (Volw en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 275 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij de vrouw: steriliteit op basis van anti-oestrogeen 

resistente hypothalame amenorrhoea en anovulatie. 

Verkorte indicatie: Subfertiliteit door anovulatie en hypothalame 

amenorrhoea (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 276 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij de man: steriliteit of vertraagde puberteit op 

basis van hypogonadotroop hypogonadisme van 

hypothalame oorsprong. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

LUTRELEF INJECTIEVLOEISTOF 0,1MG/ML AMPUL 1ML 

 

Zindex nummer: 14221357 

ATC Code: H01CA01 

Werkzame stof: GONADORELINE 

Registratienummer: 17494 

Fabrikant: FERRING BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 275 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Bij de vrouw: steriliteit op basis van anti-oestrogeen 

resistente hypothalame amenorrhoea en anovulatie. 

Verkorte indicatie: Subfertiliteit door anovulatie en hypothalame 

amenorrhoea (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 276 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Bij de man: steriliteit of vertraagde puberteit op 

basis van hypogonadotroop hypogonadisme van 

hypothalame oorsprong. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 1170 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als diagnosticum om bij fertiliteitsstoornissen zoals 

vertraagde puberteit, amenorroe, oligospermie en 

hypogonadisme te kunnen discrimineren tussen 

afwijkingen van hypofysaire- en hypothalame 

oorsprong. 

Verkorte indicatie: Diagnosticum bij fertiliteitsstoornissen (Volw en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

LYMPHOSEEK INJPDR FLACON 50MCG 

 

Zindex nummer: 16315901 

ATC Code: V09IA09 

Werkzame stof: TECHNETIUM TC 99M TILMANOCEPT 

Registratienummer: EU/1/14/955/001 

Fabrikant: NORGINE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1505 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor beeldvorming en intra-operatieve detectie van 

afvoerende schildwachtklieren (sentinel nodes) bij 

een primaire tumor bij volwassen patiënten met 

borstkanker, melanoom of gelokaliseerd 

plaveiselcelcarcinoom van de mondholte. 

Verkorte indicatie: Afvoerende schildwachtklier, beeldvorming (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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LYMPHOSEEK INJPDR FLACON 50MCG 

 

Zindex nummer: 16628349 

ATC Code: V09IA09 

Werkzame stof: TECHNETIUM TC 99M TILMANOCEPT 

Registratienummer: EU/1/14/955/002 

Fabrikant: NORGINE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1505 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor beeldvorming en intra-operatieve detectie van 

afvoerende schildwachtklieren (sentinel nodes) bij 

een primaire tumor bij volwassen patiënten met 

borstkanker, melanoom of gelokaliseerd 

plaveiselcelcarcinoom van de mondholte. 

Verkorte indicatie: Afvoerende schildwachtklier, beeldvorming (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

LYNPARZA CAPSULE 50MG 

 

Zindex nummer: 16070666 

ATC Code: L01XX46 

Werkzame stof: OLAPARIB 

Registratienummer: EU/1/14/959/001 

Fabrikant: ASTRAZENECA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1611 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met platinasensitief recidief 

hooggradig epitheliaal ovarium, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom die een respons (volledige of 

partiële) vertonen op platinabevattende 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC of PrimPeritonC, platinum-sensitief, 

recidief, hooggradig, epithelial, mono, onderhoud 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met een BRCA-gemuteerd 

(in de kiembaan en/of somatisch) platinasensitief 

recidief hooggradig sereus epitheliaal ovarium, tuba- 

of primair peritoneaal carcinoom die een volledige of 

partiële respons vertonen op platinabevattende 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: OvariumC, tubaC of PrimPeritonC, recidief, BRCA+, 
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hooggradig, platinum-sensitief, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

LYNPARZA TABLET FILMOMHULD 100MG 

 

Zindex nummer: 16613716 

ATC Code: L01XX46 

Werkzame stof: OLAPARIB 

Registratienummer: EU/1/14/959/002 

Fabrikant: ASTRAZENECA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 402 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met een BRCA-gemuteerd 

(in de kiembaan en/of somatisch) platinasensitief 

recidief hooggradig sereus epitheliaal ovarium, tuba- 

of primair peritoneaal carcinoom die een volledige of 

partiële respons vertonen op platinabevattende 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: OvariumC, tubaC of PrimPeritonC, recidief, BRCA+, 

hooggradig, platinum-sensitief, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1611 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met platinasensitief recidief 

hooggradig epitheliaal ovarium, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom die een respons (volledige of 

partiële) vertonen op platinabevattende 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC of PrimPeritonC, platinum-sensitief, 

recidief, hooggradig, epithelial, mono, onderhoud 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

LYNPARZA TABLET FILMOMHULD 150MG 

 

Zindex nummer: 16613724 

ATC Code: L01XX46 

Werkzame stof: OLAPARIB 

Registratienummer: EU/1/14/959/004 

Fabrikant: ASTRAZENECA BV 
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Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 402 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met een BRCA-gemuteerd 

(in de kiembaan en/of somatisch) platinasensitief 

recidief hooggradig sereus epitheliaal ovarium, tuba- 

of primair peritoneaal carcinoom die een volledige of 

partiële respons vertonen op platinabevattende 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: OvariumC, tubaC of PrimPeritonC, recidief, BRCA+, 

hooggradig, platinum-sensitief, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1611 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met platinasensitief recidief 

hooggradig epitheliaal ovarium, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom die een respons (volledige of 

partiële) vertonen op platinabevattende 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC of PrimPeritonC, platinum-sensitief, 

recidief, hooggradig, epithelial, mono, onderhoud 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

LYSODREN TABLET 500MG 

 

Zindex nummer: 15219593 

ATC Code: L01XX23 

Werkzame stof: MITOTAAN 

Registratienummer: EU/1/04/273/001 

Fabrikant: HRA PHARMA BENELUX 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 386 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Symptomatische behandeling van gevorderd (niet 

resectabel, metastatisch of recidief) 

bijnierschorscarcinoom. 

Verkorte indicatie: BijnierschorsC, Adv, inoperabel, recidief of m 

 

 

Indicatienummer: 638 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling na operatie voor 

bijnierschorscarcinoom met groot recidief risico bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: BijnierschorsC, groot risico recidief, na operatie 
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(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1013 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van de ziekte van Cushing bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Cushing (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MABTHERA INFVLST CONCENTRAAT 10MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 14219557 

ATC Code: L01XC02 

Werkzame stof: RITUXIMAB 

Registratienummer: EU/1/98/067/001 

Fabrikant: ROCHE NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Zowel add-on geneesmiddel als stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 471 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met glucocorticoïden voor de inductie 

van remissie bij volwassen patiënten met ernstige, 

actieve granulomatose met polyangiitis (ziekte van 

Wegener, GPA) en microscopische polyangiitis (MPA). 

Verkorte indicatie: GPA of MPA, inductie van remissie, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1501 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassen patiënten met ernstige actieve 

reumatoïde artritis die een inadequate respons of 

onverdraagbaarheid hebben ondervonden bij een of 

meer ‘disease-modifying anti-rheumatic drugs’ 

(DMARD), waaronder een of meer 

tumornecrosefactor (TNF)-blokkerende therapieën. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD en aTNF, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 465 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

Chronisch Lymfatische Leukemie (CLL): In 

combinatie met chemotherapie voor de behandeling 

van patiënten met onbehandelde en 

recidiverende/refractaire CLL. 

Verkorte indicatie: CLL, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 466 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): de behandeling van nog 

niet eerder behandelde patiënten met stadium III-IV 

folliculair lymfoom in combinatie met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: FL, stadium III of IV, 1e lijn,  combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 467 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): onderhoudstherapie voor 

de behandeling van patiënten met folliculair lymfoom 

die responderen op inductietherapie. 

Verkorte indicatie: FL, onderhoudsbehandeling na inductie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 468 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): monotherapie voor de 

behandeling van patiënten met stadium III-IV 

folliculair lymfoom die chemoresistent zijn of bij wie 

een tweede of volgend recidief optreedt na 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Resistent of recidief FL, stadium III of IV, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 469 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): in combinatie met CHOP 

(cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine, 

prednisolon) chemotherapie voor de behandeling van 

patiënten met CD20 positief diffuus grootcellig B-cel 

non-Hodgkinlymfoom. 

Verkorte indicatie: CD20+ DLBCL, combi met CHOP (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 470 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassen patiënten met ernstige actieve 

reumatoïde artritis die een inadequate respons of 

onverdraagbaarheid hebben ondervonden bij één of 

meer tumornecrosefactor (TNF)-blokkerende 

therapieën. 

Verkorte indicatie: RA, na aTNF, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2660 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met glucocorticoïden voor de 

behandeling van volwassen patiënten met ernstige, 

actieve granulomatose met polyangiitis (ziekte van 

Wegener, GPA) en microscopische polyangiitis (MPA). 

Verkorte indicatie: GPA of MPA, combi (Volw.) 
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Indicatienummer: 2690 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met matig 

ernstige tot ernstige pemphigus vulgaris (PV). 

Verkorte indicatie: Pemphigus vulgaris 

 

 

Indicatienummer: 631 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele niertransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 636 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 641 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA - koude auto-immuun gemedieerde 

hemolytische anemie als eerstelijns lijn behandeling 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Koude AIHA, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 642 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA - warmte auto-immuun gemedieerde 

hemolytische anemie na falen op eerstelijns 

behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Warmte AIHA, >= 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 651 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti synthetase syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti synthetase syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 661 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis (AChR Myasthenia 

Gravis (MG), MuSK Myasthenia Gravis (MG) en 

Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS)). 

Ernstige vormen van myasthenia gravis waarbij 

immuunsuppressieve behandeling met prednison in 

combinatie met andere immuunsuppressieve 
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medicatie heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 680 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende niet-infectieuze 

uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente niet-infectieuze uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 682 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van post-transplantatie 

lymfoproliferatieve ziekte (PTLD) na orgaan- of 

stamcel transplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PTLD na orgaantransplantatie of SCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van autoimmuun pancreatitis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun pancreatietis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 738 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryoglobulinemisch en granulomatosis met 

polyangiitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CV of GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 740 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van CD20 positieve lymfomen en 

lymfoproliferatieve aandoeningen (anders dan Non-

Hodgkin lymfoom (NHL) en M. Waldenstrom) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CD20+ positieve lymfomen of lymfoproliferatieve 

aandoeningen, niet NHL of WM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 741 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: De behandeling van CD20 positieve NHL (Non-

Hodgkin lymfoom) en  M. Waldenstrom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CD20+ NHL of WM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 746 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire dermato- of polymyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dermatomyositis of polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 752 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige neurologische autoimmuunaandoeningen 

(myasthenia gravis, multipele sclerose, limbische 

encephalitis, vasculitis, neuromyelitits optica etc.) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurologische auto-immuun ziekten (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 772 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Granulomatosis met polyangiitis (GPA) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 798 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ITP - Immuun gemedieerde trombocytopenische 

purpura als tweedelijns behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: ITP, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 810 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Behandeling van FVIII remmer bij 

hemofilie A en verworven hemofilie. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A en verworven hemofilie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 817 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Kinderen: Epstein-Barrvirus(EBV)-reactivatie/ Post 

transplant lymphoproliferative disease (=PTLD) bij 

kinderen > 1 maand. 

Verkorte indicatie: EBV of PTLD  (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 861 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myositis: o.a. refractaire dermato/polymyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 868 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronic lymphocytic inflammation with pontine 

perivascular enhancement responsive to steroids 

(CLIPPERS) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CLIPPERS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 870 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: NMDA receptor encephalitis (en eventuele andere 

voorkomende auto-immuun encephalitiden) bij 

kinderen als tweedelijnsbehandeling na falen 

eerstelijns immuuntherapie. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis of  auto-immuun encefalitis, 

2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 873 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Onderhoudsbehandeling bij patiënten met ANCA 

geassocieerde vasculitis bij volwassenen in remissie 

waarbij azathioprine en methotrexaat als 

onderhoudstherapie niet kunnen worden gegeven 

dan wel eerder hebben gefaald. 

Verkorte indicatie: ANCA+ vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 876 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. Als 

tweedelijns behandeling bij falen dexamethason en 
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intraveneus immunoglobuline (IVIG). 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom, 2de lijn (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 884 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pauvi-immuun glomerulonefritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pauci-immuun glomerulonefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 889 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primair centraal zenuwstelsel (CNS) lymfoom. 

Verkorte indicatie: Primair CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 897 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Refractaire Sjögren met ernstige 

orgaanbetrokkenheid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 918 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: TTP - Trombotische trombocytopenische purpura als 

tweedelijns behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TTP, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 924 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis van het centrale zenuwstelsel; syndroom 

van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS vasculitis of syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 926 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Zeldzame autoimmuun ziekten bij volwassenen. 

Maintenancebehandeling voor GPA of PAN, 

aanvankelijk succesvol met inductietherapie 

behandeld met Rituximab. 

Verkorte indicatie: Zeldzame auto-immuunziekte (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 928 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Castleman bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCD (Volw.) 
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Indicatienummer: 930 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Devic (Neuromyelitis optica) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1158 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Steroïd afhankelijk nefrotisch syndroom bij kinderen 

> 1 maand. 
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Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, steroïd afhankelijk (Kind 1 

maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1159 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele niertransplantatie bij kinderen > 

1 maand. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 1 

maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1160 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Aandoeningen die kunnen leiden tot/preventie van) 

rejectie na niertransplantatie bij kinderen > 1 

maand. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, profylaxe (Kind 1 maand - 

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1161 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune cytopenieen bij kinderen > 1 maand. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun cytopenie (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1162 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische lupus erythematosus (SLE) die niet 

reageert op de conventionele therapie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: SLE (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1163 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Non-Hodgkin Lymfoom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: NHL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1164 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primaire vasculitis: bij kinderen> 1 maand. 

Verkorte indicatie: Vasculitis, primair (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1250 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Derde lijns behandelingen bij verschillende typen 

nefrotische syndromen zoals minimal change 

glomerulonefritis en FSGS bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, 3e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1251 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryovasculitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cryovasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1252 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: MCTD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCTD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1253 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapse systemische sclerose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1254 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente IgG4RD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente IgG4RD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1255 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente (auto)immunologisch 

gemedieerde interstitiële longziekten bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: (auto)Immunologisch gemedieerde interstitiële 

longziekte (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1256 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HLH bij solide organen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HLH bij solide organen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1282 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende scleritis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente scleritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1283 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende intraoculair 

lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent intraoculair lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1321 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Pre B-ALL. 

Verkorte indicatie: Pre B-ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1322 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor intraoculair lymfoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Intraoculair lymfoom, intravitraal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1323 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Moeilijk te behandelen uveitis bij volwassenen, 

wanneer meer gangbare medicatie onvoldoende 

effect heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1337 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneus voor therapieresistente uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis, intraveneus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1368 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: EBV reactivatie of PTLD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: EBV reactivatie of PTLD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1426 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bortezomib, cyclofosfamide, 

doxorubicine en prednison voor de behandeling van 

volwassen patiënten met niet eerder behandeld 

mantelcellymfoom die niet in aanmerking komen 

voor een hematopoëtische stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: MCL, 1e lijn, niet in aanmerking voor HSCT, combi 

met bortezomib, cyclofosfamide, doxorubicine en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1435 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met idelalisib voor de behandeling van 

volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) als eerstelijnsbehandeling als 

voortzetting van de behandeling bij patiënten met 

17p-deletie of TP53-mutatie bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor andere therapieën. 

Verkorte indicatie: CLL, 17p-deletie of TP53-mutatie, 1e lijn, combi met 

idelalisib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1508 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Ernstige refractaire Systemische Lupus 

Erythematosus (SLE) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1515 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige refractaire Lupus Nefritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Lupus Nefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1578 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Frequent recidiverend nefrotisch syndroom bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met venetoclax voor de behandeling 

van volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) die ten minste één andere therapie 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, combi met venetoclax (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MABTHERA INFVLST CONCENTRAAT 10MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 15220508 

ATC Code: L01XC02 

Werkzame stof: RITUXIMAB 

Registratienummer: EU/1/98/067/001 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Zowel add-on geneesmiddel als stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 471 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met glucocorticoïden voor de inductie 

van remissie bij volwassen patiënten met ernstige, 

actieve granulomatose met polyangiitis (ziekte van 

Wegener, GPA) en microscopische polyangiitis (MPA). 

Verkorte indicatie: GPA of MPA, inductie van remissie, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1501 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassen patiënten met ernstige actieve 

reumatoïde artritis die een inadequate respons of 

onverdraagbaarheid hebben ondervonden bij een of 
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meer ‘disease-modifying anti-rheumatic drugs’ 

(DMARD), waaronder een of meer 

tumornecrosefactor (TNF)-blokkerende therapieën. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD en aTNF, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 465 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

Chronisch Lymfatische Leukemie (CLL): In 

combinatie met chemotherapie voor de behandeling 

van patiënten met onbehandelde en 

recidiverende/refractaire CLL. 

Verkorte indicatie: CLL, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 466 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): de behandeling van nog 

niet eerder behandelde patiënten met stadium III-IV 

folliculair lymfoom in combinatie met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: FL, stadium III of IV, 1e lijn,  combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 467 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): onderhoudstherapie voor 

de behandeling van patiënten met folliculair lymfoom 

die responderen op inductietherapie. 

Verkorte indicatie: FL, onderhoudsbehandeling na inductie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 468 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): monotherapie voor de 

behandeling van patiënten met stadium III-IV 

folliculair lymfoom die chemoresistent zijn of bij wie 

een tweede of volgend recidief optreedt na 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Resistent of recidief FL, stadium III of IV, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 469 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): in combinatie met CHOP 

(cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine, 

prednisolon) chemotherapie voor de behandeling van 

patiënten met CD20 positief diffuus grootcellig B-cel 

non-Hodgkinlymfoom. 

Verkorte indicatie: CD20+ DLBCL, combi met CHOP (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 470 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassen patiënten met ernstige actieve 

reumatoïde artritis die een inadequate respons of 

onverdraagbaarheid hebben ondervonden bij één of 

meer tumornecrosefactor (TNF)-blokkerende 

therapieën. 

Verkorte indicatie: RA, na aTNF, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2660 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met glucocorticoïden voor de 

behandeling van volwassen patiënten met ernstige, 

actieve granulomatose met polyangiitis (ziekte van 

Wegener, GPA) en microscopische polyangiitis (MPA). 

Verkorte indicatie: GPA of MPA, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2690 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met matig 

ernstige tot ernstige pemphigus vulgaris (PV). 

Verkorte indicatie: Pemphigus vulgaris 

 

 

Indicatienummer: 631 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele niertransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 636 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 641 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA - koude auto-immuun gemedieerde 

hemolytische anemie als eerstelijns lijn behandeling 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Koude AIHA, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 642 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA - warmte auto-immuun gemedieerde 

hemolytische anemie na falen op eerstelijns 

behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Warmte AIHA, >= 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 651 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Anti synthetase syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti synthetase syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 661 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis (AChR Myasthenia 

Gravis (MG), MuSK Myasthenia Gravis (MG) en 

Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS)). 

Ernstige vormen van myasthenia gravis waarbij 

immuunsuppressieve behandeling met prednison in 

combinatie met andere immuunsuppressieve 

medicatie heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 680 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende niet-infectieuze 

uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente niet-infectieuze uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 682 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van post-transplantatie 

lymfoproliferatieve ziekte (PTLD) na orgaan- of 

stamcel transplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PTLD na orgaantransplantatie of SCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van autoimmuun pancreatitis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun pancreatietis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 738 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryoglobulinemisch en granulomatosis met 

polyangiitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CV of GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 740 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van CD20 positieve lymfomen en 

lymfoproliferatieve aandoeningen (anders dan Non-

Hodgkin lymfoom (NHL) en M. Waldenstrom) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CD20+ positieve lymfomen of lymfoproliferatieve 

aandoeningen, niet NHL of WM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 741 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van CD20 positieve NHL (Non-

Hodgkin lymfoom) en  M. Waldenstrom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CD20+ NHL of WM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 746 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire dermato- of polymyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dermatomyositis of polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 752 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige neurologische autoimmuunaandoeningen 

(myasthenia gravis, multipele sclerose, limbische 

encephalitis, vasculitis, neuromyelitits optica etc.) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurologische auto-immuun ziekten (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 772 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Granulomatosis met polyangiitis (GPA) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 
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Indicatienummer: 798 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ITP - Immuun gemedieerde trombocytopenische 

purpura als tweedelijns behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: ITP, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 810 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Behandeling van FVIII remmer bij 

hemofilie A en verworven hemofilie. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A en verworven hemofilie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 817 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Epstein-Barrvirus(EBV)-reactivatie/ Post 

transplant lymphoproliferative disease (=PTLD) bij 

kinderen > 1 maand. 

Verkorte indicatie: EBV of PTLD  (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 861 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myositis: o.a. refractaire dermato/polymyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 868 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronic lymphocytic inflammation with pontine 

perivascular enhancement responsive to steroids 

(CLIPPERS) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CLIPPERS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 870 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: NMDA receptor encephalitis (en eventuele andere 

voorkomende auto-immuun encephalitiden) bij 

kinderen als tweedelijnsbehandeling na falen 

eerstelijns immuuntherapie. 
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Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis of  auto-immuun encefalitis, 

2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 873 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Onderhoudsbehandeling bij patiënten met ANCA 

geassocieerde vasculitis bij volwassenen in remissie 

waarbij azathioprine en methotrexaat als 

onderhoudstherapie niet kunnen worden gegeven 

dan wel eerder hebben gefaald. 

Verkorte indicatie: ANCA+ vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 876 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. Als 

tweedelijns behandeling bij falen dexamethason en 

intraveneus immunoglobuline (IVIG). 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom, 2de lijn (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 884 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pauvi-immuun glomerulonefritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pauci-immuun glomerulonefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 889 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primair centraal zenuwstelsel (CNS) lymfoom. 

Verkorte indicatie: Primair CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 897 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Refractaire Sjögren met ernstige 

orgaanbetrokkenheid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 918 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: TTP - Trombotische trombocytopenische purpura als 

tweedelijns behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TTP, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 924 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis van het centrale zenuwstelsel; syndroom 
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van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS vasculitis of syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 926 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Zeldzame autoimmuun ziekten bij volwassenen. 

Maintenancebehandeling voor GPA of PAN, 

aanvankelijk succesvol met inductietherapie 

behandeld met Rituximab. 

Verkorte indicatie: Zeldzame auto-immuunziekte (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 928 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Castleman bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 930 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Devic (Neuromyelitis optica) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1158 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Steroïd afhankelijk nefrotisch syndroom bij kinderen 

> 1 maand. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, steroïd afhankelijk (Kind 1 

maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1159 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele niertransplantatie bij kinderen > 

1 maand. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 1 

maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1160 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Aandoeningen die kunnen leiden tot/preventie van) 

rejectie na niertransplantatie bij kinderen > 1 

maand. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, profylaxe (Kind 1 maand - 

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1161 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune cytopenieen bij kinderen > 1 maand. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun cytopenie (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1162 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische lupus erythematosus (SLE) die niet 

reageert op de conventionele therapie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: SLE (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1163 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Non-Hodgkin Lymfoom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: NHL (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1164 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primaire vasculitis: bij kinderen> 1 maand. 

Verkorte indicatie: Vasculitis, primair (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1250 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Derde lijns behandelingen bij verschillende typen 

nefrotische syndromen zoals minimal change 

glomerulonefritis en FSGS bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, 3e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1251 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryovasculitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cryovasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1252 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: MCTD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCTD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1253 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapse systemische sclerose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1254 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente IgG4RD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente IgG4RD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1255 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente (auto)immunologisch 

gemedieerde interstitiële longziekten bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: (auto)Immunologisch gemedieerde interstitiële 

longziekte (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1256 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HLH bij solide organen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HLH bij solide organen (Volw.) 
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Indicatienummer: 1282 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende scleritis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente scleritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1283 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende intraoculair 

lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent intraoculair lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1321 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pre B-ALL. 

Verkorte indicatie: Pre B-ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1322 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor intraoculair lymfoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Intraoculair lymfoom, intravitraal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1323 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Moeilijk te behandelen uveitis bij volwassenen, 

wanneer meer gangbare medicatie onvoldoende 

effect heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1337 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneus voor therapieresistente uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis, intraveneus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1368 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: EBV reactivatie of PTLD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: EBV reactivatie of PTLD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1426 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bortezomib, cyclofosfamide, 

doxorubicine en prednison voor de behandeling van 

volwassen patiënten met niet eerder behandeld 

mantelcellymfoom die niet in aanmerking komen 

voor een hematopoëtische stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: MCL, 1e lijn, niet in aanmerking voor HSCT, combi 
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met bortezomib, cyclofosfamide, doxorubicine en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1435 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met idelalisib voor de behandeling van 

volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) als eerstelijnsbehandeling als 

voortzetting van de behandeling bij patiënten met 

17p-deletie of TP53-mutatie bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor andere therapieën. 

Verkorte indicatie: CLL, 17p-deletie of TP53-mutatie, 1e lijn, combi met 

idelalisib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1508 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige refractaire Systemische Lupus 

Erythematosus (SLE) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1515 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige refractaire Lupus Nefritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Lupus Nefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1578 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Frequent recidiverend nefrotisch syndroom bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met venetoclax voor de behandeling 

van volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) die ten minste één andere therapie 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, combi met venetoclax (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MABTHERA INFVLST CONCENTRAAT 10MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 15354091 

ATC Code: L01XC02 

Werkzame stof: RITUXIMAB 

Registratienummer: EU/1/98/067/001 
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Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Zowel add-on geneesmiddel als stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 471 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met glucocorticoïden voor de inductie 

van remissie bij volwassen patiënten met ernstige, 

actieve granulomatose met polyangiitis (ziekte van 

Wegener, GPA) en microscopische polyangiitis (MPA). 

Verkorte indicatie: GPA of MPA, inductie van remissie, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1501 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassen patiënten met ernstige actieve 

reumatoïde artritis die een inadequate respons of 

onverdraagbaarheid hebben ondervonden bij een of 

meer ‘disease-modifying anti-rheumatic drugs’ 

(DMARD), waaronder een of meer 

tumornecrosefactor (TNF)-blokkerende therapieën. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD en aTNF, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 465 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

Chronisch Lymfatische Leukemie (CLL): In 

combinatie met chemotherapie voor de behandeling 

van patiënten met onbehandelde en 

recidiverende/refractaire CLL. 

Verkorte indicatie: CLL, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 466 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): de behandeling van nog 

niet eerder behandelde patiënten met stadium III-IV 

folliculair lymfoom in combinatie met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: FL, stadium III of IV, 1e lijn,  combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 467 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): onderhoudstherapie voor 

de behandeling van patiënten met folliculair lymfoom 

die responderen op inductietherapie. 

Verkorte indicatie: FL, onderhoudsbehandeling na inductie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 468 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): monotherapie voor de 

behandeling van patiënten met stadium III-IV 

folliculair lymfoom die chemoresistent zijn of bij wie 
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een tweede of volgend recidief optreedt na 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Resistent of recidief FL, stadium III of IV, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 469 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): in combinatie met CHOP 

(cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine, 

prednisolon) chemotherapie voor de behandeling van 

patiënten met CD20 positief diffuus grootcellig B-cel 

non-Hodgkinlymfoom. 

Verkorte indicatie: CD20+ DLBCL, combi met CHOP (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 470 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassen patiënten met ernstige actieve 

reumatoïde artritis die een inadequate respons of 

onverdraagbaarheid hebben ondervonden bij één of 

meer tumornecrosefactor (TNF)-blokkerende 

therapieën. 

Verkorte indicatie: RA, na aTNF, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2660 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met glucocorticoïden voor de 

behandeling van volwassen patiënten met ernstige, 

actieve granulomatose met polyangiitis (ziekte van 

Wegener, GPA) en microscopische polyangiitis (MPA). 

Verkorte indicatie: GPA of MPA, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2690 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met matig 

ernstige tot ernstige pemphigus vulgaris (PV). 

Verkorte indicatie: Pemphigus vulgaris 

 

 

Indicatienummer: 631 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele niertransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 636 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Volw.) 
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Indicatienummer: 641 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA - koude auto-immuun gemedieerde 

hemolytische anemie als eerstelijns lijn behandeling 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Koude AIHA, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 642 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA - warmte auto-immuun gemedieerde 

hemolytische anemie na falen op eerstelijns 

behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Warmte AIHA, >= 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 651 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti synthetase syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti synthetase syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 661 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis (AChR Myasthenia 

Gravis (MG), MuSK Myasthenia Gravis (MG) en 

Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS)). 

Ernstige vormen van myasthenia gravis waarbij 

immuunsuppressieve behandeling met prednison in 

combinatie met andere immuunsuppressieve 

medicatie heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 680 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende niet-infectieuze 

uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente niet-infectieuze uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 682 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van post-transplantatie 

lymfoproliferatieve ziekte (PTLD) na orgaan- of 

stamcel transplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PTLD na orgaantransplantatie of SCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 
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volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van autoimmuun pancreatitis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun pancreatietis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 738 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryoglobulinemisch en granulomatosis met 

polyangiitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CV of GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 740 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van CD20 positieve lymfomen en 

lymfoproliferatieve aandoeningen (anders dan Non-

Hodgkin lymfoom (NHL) en M. Waldenstrom) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CD20+ positieve lymfomen of lymfoproliferatieve 

aandoeningen, niet NHL of WM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 741 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van CD20 positieve NHL (Non-

Hodgkin lymfoom) en  M. Waldenstrom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CD20+ NHL of WM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 746 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire dermato- of polymyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dermatomyositis of polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 752 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige neurologische autoimmuunaandoeningen 

(myasthenia gravis, multipele sclerose, limbische 

encephalitis, vasculitis, neuromyelitits optica etc.) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurologische auto-immuun ziekten (Volw.) 
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Indicatienummer: 772 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Granulomatosis met polyangiitis (GPA) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 798 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ITP - Immuun gemedieerde trombocytopenische 

purpura als tweedelijns behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: ITP, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 810 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Behandeling van FVIII remmer bij 

hemofilie A en verworven hemofilie. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A en verworven hemofilie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 817 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Epstein-Barrvirus(EBV)-reactivatie/ Post 

transplant lymphoproliferative disease (=PTLD) bij 

kinderen > 1 maand. 

Verkorte indicatie: EBV of PTLD  (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 861 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myositis: o.a. refractaire dermato/polymyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 868 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Chronic lymphocytic inflammation with pontine 

perivascular enhancement responsive to steroids 

(CLIPPERS) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CLIPPERS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 870 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: NMDA receptor encephalitis (en eventuele andere 

voorkomende auto-immuun encephalitiden) bij 

kinderen als tweedelijnsbehandeling na falen 

eerstelijns immuuntherapie. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis of  auto-immuun encefalitis, 

2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 873 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Onderhoudsbehandeling bij patiënten met ANCA 

geassocieerde vasculitis bij volwassenen in remissie 

waarbij azathioprine en methotrexaat als 

onderhoudstherapie niet kunnen worden gegeven 

dan wel eerder hebben gefaald. 

Verkorte indicatie: ANCA+ vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 876 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. Als 

tweedelijns behandeling bij falen dexamethason en 

intraveneus immunoglobuline (IVIG). 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom, 2de lijn (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 884 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pauvi-immuun glomerulonefritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pauci-immuun glomerulonefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 889 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primair centraal zenuwstelsel (CNS) lymfoom. 

Verkorte indicatie: Primair CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 897 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Refractaire Sjögren met ernstige 

orgaanbetrokkenheid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 
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Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 918 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: TTP - Trombotische trombocytopenische purpura als 

tweedelijns behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TTP, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 924 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis van het centrale zenuwstelsel; syndroom 

van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS vasculitis of syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 926 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Zeldzame autoimmuun ziekten bij volwassenen. 

Maintenancebehandeling voor GPA of PAN, 

aanvankelijk succesvol met inductietherapie 

behandeld met Rituximab. 

Verkorte indicatie: Zeldzame auto-immuunziekte (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 928 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Castleman bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 930 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Devic (Neuromyelitis optica) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1158 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Steroïd afhankelijk nefrotisch syndroom bij kinderen 

> 1 maand. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, steroïd afhankelijk (Kind 1 

maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1159 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele niertransplantatie bij kinderen > 

1 maand. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 1 

maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1160 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Aandoeningen die kunnen leiden tot/preventie van) 

rejectie na niertransplantatie bij kinderen > 1 

maand. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, profylaxe (Kind 1 maand - 

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1161 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune cytopenieen bij kinderen > 1 maand. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun cytopenie (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1162 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische lupus erythematosus (SLE) die niet 

reageert op de conventionele therapie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: SLE (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1163 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Non-Hodgkin Lymfoom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: NHL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1164 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primaire vasculitis: bij kinderen> 1 maand. 

Verkorte indicatie: Vasculitis, primair (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1250 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Derde lijns behandelingen bij verschillende typen 

nefrotische syndromen zoals minimal change 

glomerulonefritis en FSGS bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, 3e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1251 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryovasculitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cryovasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1252 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: MCTD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCTD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1253 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapse systemische sclerose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1254 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente IgG4RD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente IgG4RD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1255 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente (auto)immunologisch 

gemedieerde interstitiële longziekten bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: (auto)Immunologisch gemedieerde interstitiële 

longziekte (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1256 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HLH bij solide organen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HLH bij solide organen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1282 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende scleritis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente scleritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1283 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende intraoculair 

lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent intraoculair lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1321 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pre B-ALL. 

Verkorte indicatie: Pre B-ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1322 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor intraoculair lymfoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Intraoculair lymfoom, intravitraal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1323 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Moeilijk te behandelen uveitis bij volwassenen, 

wanneer meer gangbare medicatie onvoldoende 

effect heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1337 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneus voor therapieresistente uveïtis bij 
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volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis, intraveneus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1368 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: EBV reactivatie of PTLD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: EBV reactivatie of PTLD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1426 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bortezomib, cyclofosfamide, 

doxorubicine en prednison voor de behandeling van 

volwassen patiënten met niet eerder behandeld 

mantelcellymfoom die niet in aanmerking komen 

voor een hematopoëtische stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: MCL, 1e lijn, niet in aanmerking voor HSCT, combi 

met bortezomib, cyclofosfamide, doxorubicine en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1435 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met idelalisib voor de behandeling van 

volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) als eerstelijnsbehandeling als 

voortzetting van de behandeling bij patiënten met 

17p-deletie of TP53-mutatie bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor andere therapieën. 

Verkorte indicatie: CLL, 17p-deletie of TP53-mutatie, 1e lijn, combi met 

idelalisib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1508 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige refractaire Systemische Lupus 

Erythematosus (SLE) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1515 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige refractaire Lupus Nefritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Lupus Nefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1578 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Frequent recidiverend nefrotisch syndroom bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met venetoclax voor de behandeling 

van volwassen patiënten met chronische lymfatische 
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leukemie (CLL) die ten minste één andere therapie 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, combi met venetoclax (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MABTHERA INFVLST CONCENTRAAT 10MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 15743780 

ATC Code: L01XC02 

Werkzame stof: RITUXIMAB 

Registratienummer: EU/1/98/067/001 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Zowel add-on geneesmiddel als stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 471 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met glucocorticoïden voor de inductie 

van remissie bij volwassen patiënten met ernstige, 

actieve granulomatose met polyangiitis (ziekte van 

Wegener, GPA) en microscopische polyangiitis (MPA). 

Verkorte indicatie: GPA of MPA, inductie van remissie, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1501 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassen patiënten met ernstige actieve 

reumatoïde artritis die een inadequate respons of 

onverdraagbaarheid hebben ondervonden bij een of 

meer ‘disease-modifying anti-rheumatic drugs’ 

(DMARD), waaronder een of meer 

tumornecrosefactor (TNF)-blokkerende therapieën. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD en aTNF, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 465 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

Chronisch Lymfatische Leukemie (CLL): In 

combinatie met chemotherapie voor de behandeling 

van patiënten met onbehandelde en 

recidiverende/refractaire CLL. 

Verkorte indicatie: CLL, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 466 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): de behandeling van nog 

niet eerder behandelde patiënten met stadium III-IV 

folliculair lymfoom in combinatie met chemotherapie. 
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Verkorte indicatie: FL, stadium III of IV, 1e lijn,  combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 467 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): onderhoudstherapie voor 

de behandeling van patiënten met folliculair lymfoom 

die responderen op inductietherapie. 

Verkorte indicatie: FL, onderhoudsbehandeling na inductie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 468 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): monotherapie voor de 

behandeling van patiënten met stadium III-IV 

folliculair lymfoom die chemoresistent zijn of bij wie 

een tweede of volgend recidief optreedt na 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Resistent of recidief FL, stadium III of IV, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 469 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): in combinatie met CHOP 

(cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine, 

prednisolon) chemotherapie voor de behandeling van 

patiënten met CD20 positief diffuus grootcellig B-cel 

non-Hodgkinlymfoom. 

Verkorte indicatie: CD20+ DLBCL, combi met CHOP (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 470 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassen patiënten met ernstige actieve 

reumatoïde artritis die een inadequate respons of 

onverdraagbaarheid hebben ondervonden bij één of 

meer tumornecrosefactor (TNF)-blokkerende 

therapieën. 

Verkorte indicatie: RA, na aTNF, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2660 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met glucocorticoïden voor de 

behandeling van volwassen patiënten met ernstige, 

actieve granulomatose met polyangiitis (ziekte van 

Wegener, GPA) en microscopische polyangiitis (MPA). 

Verkorte indicatie: GPA of MPA, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2690 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met matig 
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ernstige tot ernstige pemphigus vulgaris (PV). 

Verkorte indicatie: Pemphigus vulgaris 

 

 

Indicatienummer: 631 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele niertransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 636 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 641 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA - koude auto-immuun gemedieerde 

hemolytische anemie als eerstelijns lijn behandeling 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Koude AIHA, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 642 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA - warmte auto-immuun gemedieerde 

hemolytische anemie na falen op eerstelijns 

behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Warmte AIHA, >= 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 651 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti synthetase syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti synthetase syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 661 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis (AChR Myasthenia 

Gravis (MG), MuSK Myasthenia Gravis (MG) en 

Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS)). 

Ernstige vormen van myasthenia gravis waarbij 

immuunsuppressieve behandeling met prednison in 

combinatie met andere immuunsuppressieve 

medicatie heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 
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Indicatienummer: 680 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende niet-infectieuze 

uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente niet-infectieuze uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 682 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van post-transplantatie 

lymfoproliferatieve ziekte (PTLD) na orgaan- of 

stamcel transplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PTLD na orgaantransplantatie of SCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van autoimmuun pancreatitis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun pancreatietis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 738 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryoglobulinemisch en granulomatosis met 

polyangiitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CV of GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 740 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van CD20 positieve lymfomen en 

lymfoproliferatieve aandoeningen (anders dan Non-

Hodgkin lymfoom (NHL) en M. Waldenstrom) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CD20+ positieve lymfomen of lymfoproliferatieve 

aandoeningen, niet NHL of WM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 741 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van CD20 positieve NHL (Non-

Hodgkin lymfoom) en  M. Waldenstrom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CD20+ NHL of WM (Volw.) 
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Indicatienummer: 746 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire dermato- of polymyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dermatomyositis of polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 752 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige neurologische autoimmuunaandoeningen 

(myasthenia gravis, multipele sclerose, limbische 

encephalitis, vasculitis, neuromyelitits optica etc.) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurologische auto-immuun ziekten (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 772 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Granulomatosis met polyangiitis (GPA) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 798 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ITP - Immuun gemedieerde trombocytopenische 

purpura als tweedelijns behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: ITP, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 810 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Behandeling van FVIII remmer bij 

hemofilie A en verworven hemofilie. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A en verworven hemofilie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 817 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Epstein-Barrvirus(EBV)-reactivatie/ Post 

transplant lymphoproliferative disease (=PTLD) bij 

kinderen > 1 maand. 

Verkorte indicatie: EBV of PTLD  (Kind 1 maand - 18 jaar) 
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Indicatienummer: 861 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myositis: o.a. refractaire dermato/polymyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 868 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronic lymphocytic inflammation with pontine 

perivascular enhancement responsive to steroids 

(CLIPPERS) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CLIPPERS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 870 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: NMDA receptor encephalitis (en eventuele andere 

voorkomende auto-immuun encephalitiden) bij 

kinderen als tweedelijnsbehandeling na falen 

eerstelijns immuuntherapie. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis of  auto-immuun encefalitis, 

2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 873 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Onderhoudsbehandeling bij patiënten met ANCA 

geassocieerde vasculitis bij volwassenen in remissie 

waarbij azathioprine en methotrexaat als 

onderhoudstherapie niet kunnen worden gegeven 

dan wel eerder hebben gefaald. 

Verkorte indicatie: ANCA+ vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 876 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. Als 

tweedelijns behandeling bij falen dexamethason en 

intraveneus immunoglobuline (IVIG). 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom, 2de lijn (Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 884 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pauvi-immuun glomerulonefritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pauci-immuun glomerulonefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 889 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primair centraal zenuwstelsel (CNS) lymfoom. 

Verkorte indicatie: Primair CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 897 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Refractaire Sjögren met ernstige 

orgaanbetrokkenheid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 918 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: TTP - Trombotische trombocytopenische purpura als 

tweedelijns behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TTP, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 924 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis van het centrale zenuwstelsel; syndroom 

van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS vasculitis of syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 926 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Zeldzame autoimmuun ziekten bij volwassenen. 

Maintenancebehandeling voor GPA of PAN, 

aanvankelijk succesvol met inductietherapie 

behandeld met Rituximab. 

Verkorte indicatie: Zeldzame auto-immuunziekte (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 928 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Castleman bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 930 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Devic (Neuromyelitis optica) bij 
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volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1158 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Steroïd afhankelijk nefrotisch syndroom bij kinderen 

> 1 maand. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, steroïd afhankelijk (Kind 1 

maand - 18 jaar) 

 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2324 van 4271 

Indicatienummer: 1159 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele niertransplantatie bij kinderen > 

1 maand. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 1 

maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1160 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Aandoeningen die kunnen leiden tot/preventie van) 

rejectie na niertransplantatie bij kinderen > 1 

maand. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, profylaxe (Kind 1 maand - 

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1161 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune cytopenieen bij kinderen > 1 maand. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun cytopenie (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1162 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische lupus erythematosus (SLE) die niet 

reageert op de conventionele therapie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: SLE (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1163 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Non-Hodgkin Lymfoom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: NHL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1164 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primaire vasculitis: bij kinderen> 1 maand. 

Verkorte indicatie: Vasculitis, primair (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1250 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Derde lijns behandelingen bij verschillende typen 

nefrotische syndromen zoals minimal change 

glomerulonefritis en FSGS bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, 3e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1251 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryovasculitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cryovasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1252 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: MCTD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCTD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1253 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapse systemische sclerose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1254 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente IgG4RD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente IgG4RD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1255 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente (auto)immunologisch 

gemedieerde interstitiële longziekten bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: (auto)Immunologisch gemedieerde interstitiële 

longziekte (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1256 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HLH bij solide organen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HLH bij solide organen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1282 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende scleritis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente scleritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1283 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende intraoculair 

lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent intraoculair lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1321 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pre B-ALL. 

Verkorte indicatie: Pre B-ALL (Volw.) 
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Indicatienummer: 1322 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor intraoculair lymfoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Intraoculair lymfoom, intravitraal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1323 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Moeilijk te behandelen uveitis bij volwassenen, 

wanneer meer gangbare medicatie onvoldoende 

effect heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1337 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneus voor therapieresistente uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis, intraveneus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1368 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: EBV reactivatie of PTLD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: EBV reactivatie of PTLD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1426 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bortezomib, cyclofosfamide, 

doxorubicine en prednison voor de behandeling van 

volwassen patiënten met niet eerder behandeld 

mantelcellymfoom die niet in aanmerking komen 

voor een hematopoëtische stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: MCL, 1e lijn, niet in aanmerking voor HSCT, combi 

met bortezomib, cyclofosfamide, doxorubicine en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1435 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met idelalisib voor de behandeling van 

volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) als eerstelijnsbehandeling als 

voortzetting van de behandeling bij patiënten met 

17p-deletie of TP53-mutatie bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor andere therapieën. 

Verkorte indicatie: CLL, 17p-deletie of TP53-mutatie, 1e lijn, combi met 

idelalisib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1508 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige refractaire Systemische Lupus 

Erythematosus (SLE) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 
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Indicatienummer: 1515 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige refractaire Lupus Nefritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Lupus Nefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1578 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Frequent recidiverend nefrotisch syndroom bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met venetoclax voor de behandeling 

van volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) die ten minste één andere therapie 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, combi met venetoclax (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MABTHERA INFVLST CONCENTRAAT 10MG/ML FLACON 50ML 

 

Zindex nummer: 14219565 

ATC Code: L01XC02 

Werkzame stof: RITUXIMAB 

Registratienummer: EU/1/98/067/002 

Fabrikant: ROCHE NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Zowel add-on geneesmiddel als stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 471 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met glucocorticoïden voor de inductie 

van remissie bij volwassen patiënten met ernstige, 

actieve granulomatose met polyangiitis (ziekte van 

Wegener, GPA) en microscopische polyangiitis (MPA). 

Verkorte indicatie: GPA of MPA, inductie van remissie, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1501 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassen patiënten met ernstige actieve 

reumatoïde artritis die een inadequate respons of 

onverdraagbaarheid hebben ondervonden bij een of 

meer ‘disease-modifying anti-rheumatic drugs’ 

(DMARD), waaronder een of meer 

tumornecrosefactor (TNF)-blokkerende therapieën. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD en aTNF, met MTX (Volw.) 
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Indicatienummer: 465 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

Chronisch Lymfatische Leukemie (CLL): In 

combinatie met chemotherapie voor de behandeling 

van patiënten met onbehandelde en 

recidiverende/refractaire CLL. 

Verkorte indicatie: CLL, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 466 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): de behandeling van nog 

niet eerder behandelde patiënten met stadium III-IV 

folliculair lymfoom in combinatie met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: FL, stadium III of IV, 1e lijn,  combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 467 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): onderhoudstherapie voor 

de behandeling van patiënten met folliculair lymfoom 

die responderen op inductietherapie. 

Verkorte indicatie: FL, onderhoudsbehandeling na inductie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 468 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): monotherapie voor de 

behandeling van patiënten met stadium III-IV 

folliculair lymfoom die chemoresistent zijn of bij wie 

een tweede of volgend recidief optreedt na 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Resistent of recidief FL, stadium III of IV, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 469 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): in combinatie met CHOP 

(cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine, 

prednisolon) chemotherapie voor de behandeling van 

patiënten met CD20 positief diffuus grootcellig B-cel 

non-Hodgkinlymfoom. 

Verkorte indicatie: CD20+ DLBCL, combi met CHOP (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 470 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassen patiënten met ernstige actieve 

reumatoïde artritis die een inadequate respons of 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2329 van 4271 

onverdraagbaarheid hebben ondervonden bij één of 

meer tumornecrosefactor (TNF)-blokkerende 

therapieën. 

Verkorte indicatie: RA, na aTNF, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2660 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met glucocorticoïden voor de 

behandeling van volwassen patiënten met ernstige, 

actieve granulomatose met polyangiitis (ziekte van 

Wegener, GPA) en microscopische polyangiitis (MPA). 

Verkorte indicatie: GPA of MPA, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2690 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met matig 

ernstige tot ernstige pemphigus vulgaris (PV). 

Verkorte indicatie: Pemphigus vulgaris 

 

 

Indicatienummer: 631 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele niertransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 636 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 641 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA - koude auto-immuun gemedieerde 

hemolytische anemie als eerstelijns lijn behandeling 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Koude AIHA, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 642 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA - warmte auto-immuun gemedieerde 

hemolytische anemie na falen op eerstelijns 

behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Warmte AIHA, >= 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 651 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti synthetase syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti synthetase syndroom (Volw.) 
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Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 661 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis (AChR Myasthenia 

Gravis (MG), MuSK Myasthenia Gravis (MG) en 

Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS)). 

Ernstige vormen van myasthenia gravis waarbij 

immuunsuppressieve behandeling met prednison in 

combinatie met andere immuunsuppressieve 

medicatie heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 680 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende niet-infectieuze 

uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente niet-infectieuze uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 682 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van post-transplantatie 

lymfoproliferatieve ziekte (PTLD) na orgaan- of 

stamcel transplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PTLD na orgaantransplantatie of SCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van autoimmuun pancreatitis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun pancreatietis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 738 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryoglobulinemisch en granulomatosis met 

polyangiitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CV of GPA (Volw.) 
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Indicatienummer: 740 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van CD20 positieve lymfomen en 

lymfoproliferatieve aandoeningen (anders dan Non-

Hodgkin lymfoom (NHL) en M. Waldenstrom) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CD20+ positieve lymfomen of lymfoproliferatieve 

aandoeningen, niet NHL of WM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 741 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van CD20 positieve NHL (Non-

Hodgkin lymfoom) en  M. Waldenstrom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CD20+ NHL of WM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 746 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire dermato- of polymyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dermatomyositis of polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 752 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige neurologische autoimmuunaandoeningen 

(myasthenia gravis, multipele sclerose, limbische 

encephalitis, vasculitis, neuromyelitits optica etc.) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurologische auto-immuun ziekten (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 772 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Granulomatosis met polyangiitis (GPA) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 798 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: ITP - Immuun gemedieerde trombocytopenische 

purpura als tweedelijns behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: ITP, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 810 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Behandeling van FVIII remmer bij 

hemofilie A en verworven hemofilie. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A en verworven hemofilie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 817 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Epstein-Barrvirus(EBV)-reactivatie/ Post 

transplant lymphoproliferative disease (=PTLD) bij 

kinderen > 1 maand. 

Verkorte indicatie: EBV of PTLD  (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 861 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myositis: o.a. refractaire dermato/polymyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 868 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronic lymphocytic inflammation with pontine 

perivascular enhancement responsive to steroids 

(CLIPPERS) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CLIPPERS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 870 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: NMDA receptor encephalitis (en eventuele andere 

voorkomende auto-immuun encephalitiden) bij 

kinderen als tweedelijnsbehandeling na falen 

eerstelijns immuuntherapie. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis of  auto-immuun encefalitis, 

2de lijn (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 873 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Onderhoudsbehandeling bij patiënten met ANCA 

geassocieerde vasculitis bij volwassenen in remissie 

waarbij azathioprine en methotrexaat als 

onderhoudstherapie niet kunnen worden gegeven 

dan wel eerder hebben gefaald. 

Verkorte indicatie: ANCA+ vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 876 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. Als 

tweedelijns behandeling bij falen dexamethason en 

intraveneus immunoglobuline (IVIG). 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom, 2de lijn (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 884 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pauvi-immuun glomerulonefritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pauci-immuun glomerulonefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 889 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primair centraal zenuwstelsel (CNS) lymfoom. 

Verkorte indicatie: Primair CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 897 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Refractaire Sjögren met ernstige 

orgaanbetrokkenheid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 918 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: TTP - Trombotische trombocytopenische purpura als 

tweedelijns behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TTP, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 924 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis van het centrale zenuwstelsel; syndroom 

van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS vasculitis of syndroom van Susac (Volw.) 
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Indicatienummer: 926 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Zeldzame autoimmuun ziekten bij volwassenen. 

Maintenancebehandeling voor GPA of PAN, 

aanvankelijk succesvol met inductietherapie 

behandeld met Rituximab. 

Verkorte indicatie: Zeldzame auto-immuunziekte (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 928 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Castleman bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 930 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Devic (Neuromyelitis optica) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 
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voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1158 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Steroïd afhankelijk nefrotisch syndroom bij kinderen 

> 1 maand. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, steroïd afhankelijk (Kind 1 

maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1159 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele niertransplantatie bij kinderen > 

1 maand. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 1 

maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1160 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Aandoeningen die kunnen leiden tot/preventie van) 

rejectie na niertransplantatie bij kinderen > 1 

maand. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, profylaxe (Kind 1 maand - 

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1161 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune cytopenieen bij kinderen > 1 maand. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun cytopenie (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1162 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische lupus erythematosus (SLE) die niet 

reageert op de conventionele therapie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: SLE (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1163 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Non-Hodgkin Lymfoom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: NHL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1164 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primaire vasculitis: bij kinderen> 1 maand. 

Verkorte indicatie: Vasculitis, primair (Kind 1 maand - 18 jaar) 
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Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1250 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Derde lijns behandelingen bij verschillende typen 

nefrotische syndromen zoals minimal change 

glomerulonefritis en FSGS bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, 3e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1251 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryovasculitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cryovasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1252 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: MCTD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCTD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1253 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapse systemische sclerose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1254 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente IgG4RD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente IgG4RD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1255 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente (auto)immunologisch 

gemedieerde interstitiële longziekten bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: (auto)Immunologisch gemedieerde interstitiële 

longziekte (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1256 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HLH bij solide organen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HLH bij solide organen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1282 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Behandeling van niet reagerende scleritis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente scleritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1283 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende intraoculair 

lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent intraoculair lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1321 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pre B-ALL. 

Verkorte indicatie: Pre B-ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1322 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor intraoculair lymfoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Intraoculair lymfoom, intravitraal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1323 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Moeilijk te behandelen uveitis bij volwassenen, 

wanneer meer gangbare medicatie onvoldoende 

effect heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1337 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneus voor therapieresistente uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis, intraveneus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1368 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: EBV reactivatie of PTLD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: EBV reactivatie of PTLD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1426 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bortezomib, cyclofosfamide, 

doxorubicine en prednison voor de behandeling van 

volwassen patiënten met niet eerder behandeld 

mantelcellymfoom die niet in aanmerking komen 

voor een hematopoëtische stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: MCL, 1e lijn, niet in aanmerking voor HSCT, combi 

met bortezomib, cyclofosfamide, doxorubicine en 

prednison (Volw.) 
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Indicatienummer: 1435 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met idelalisib voor de behandeling van 

volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) als eerstelijnsbehandeling als 

voortzetting van de behandeling bij patiënten met 

17p-deletie of TP53-mutatie bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor andere therapieën. 

Verkorte indicatie: CLL, 17p-deletie of TP53-mutatie, 1e lijn, combi met 

idelalisib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1508 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige refractaire Systemische Lupus 

Erythematosus (SLE) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1515 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige refractaire Lupus Nefritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Lupus Nefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1578 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Frequent recidiverend nefrotisch syndroom bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met venetoclax voor de behandeling 

van volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) die ten minste één andere therapie 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, combi met venetoclax (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MABTHERA INFVLST CONCENTRAAT 10MG/ML FLACON 50ML 

 

Zindex nummer: 15220516 

ATC Code: L01XC02 

Werkzame stof: RITUXIMAB 

Registratienummer: EU/1/98/067/002 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Zowel add-on geneesmiddel als stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 471 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met glucocorticoïden voor de inductie 

van remissie bij volwassen patiënten met ernstige, 

actieve granulomatose met polyangiitis (ziekte van 

Wegener, GPA) en microscopische polyangiitis (MPA). 

Verkorte indicatie: GPA of MPA, inductie van remissie, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1501 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassen patiënten met ernstige actieve 

reumatoïde artritis die een inadequate respons of 

onverdraagbaarheid hebben ondervonden bij een of 

meer ‘disease-modifying anti-rheumatic drugs’ 

(DMARD), waaronder een of meer 

tumornecrosefactor (TNF)-blokkerende therapieën. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD en aTNF, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 465 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

Chronisch Lymfatische Leukemie (CLL): In 

combinatie met chemotherapie voor de behandeling 

van patiënten met onbehandelde en 

recidiverende/refractaire CLL. 

Verkorte indicatie: CLL, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 466 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): de behandeling van nog 

niet eerder behandelde patiënten met stadium III-IV 

folliculair lymfoom in combinatie met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: FL, stadium III of IV, 1e lijn,  combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 467 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): onderhoudstherapie voor 

de behandeling van patiënten met folliculair lymfoom 

die responderen op inductietherapie. 

Verkorte indicatie: FL, onderhoudsbehandeling na inductie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 468 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): monotherapie voor de 

behandeling van patiënten met stadium III-IV 

folliculair lymfoom die chemoresistent zijn of bij wie 

een tweede of volgend recidief optreedt na 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Resistent of recidief FL, stadium III of IV, mono 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 469 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): in combinatie met CHOP 

(cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine, 

prednisolon) chemotherapie voor de behandeling van 

patiënten met CD20 positief diffuus grootcellig B-cel 

non-Hodgkinlymfoom. 

Verkorte indicatie: CD20+ DLBCL, combi met CHOP (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 470 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassen patiënten met ernstige actieve 

reumatoïde artritis die een inadequate respons of 

onverdraagbaarheid hebben ondervonden bij één of 

meer tumornecrosefactor (TNF)-blokkerende 

therapieën. 

Verkorte indicatie: RA, na aTNF, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2660 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met glucocorticoïden voor de 

behandeling van volwassen patiënten met ernstige, 

actieve granulomatose met polyangiitis (ziekte van 

Wegener, GPA) en microscopische polyangiitis (MPA). 

Verkorte indicatie: GPA of MPA, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2690 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met matig 

ernstige tot ernstige pemphigus vulgaris (PV). 

Verkorte indicatie: Pemphigus vulgaris 

 

 

Indicatienummer: 631 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele niertransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 636 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 641 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA - koude auto-immuun gemedieerde 

hemolytische anemie als eerstelijns lijn behandeling 
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bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Koude AIHA, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 642 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA - warmte auto-immuun gemedieerde 

hemolytische anemie na falen op eerstelijns 

behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Warmte AIHA, >= 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 651 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti synthetase syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti synthetase syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 661 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis (AChR Myasthenia 

Gravis (MG), MuSK Myasthenia Gravis (MG) en 

Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS)). 

Ernstige vormen van myasthenia gravis waarbij 

immuunsuppressieve behandeling met prednison in 

combinatie met andere immuunsuppressieve 

medicatie heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 680 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende niet-infectieuze 

uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente niet-infectieuze uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 682 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van post-transplantatie 

lymfoproliferatieve ziekte (PTLD) na orgaan- of 

stamcel transplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PTLD na orgaantransplantatie of SCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 
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Indicatienummer: 688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van autoimmuun pancreatitis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun pancreatietis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 738 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryoglobulinemisch en granulomatosis met 

polyangiitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CV of GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 740 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van CD20 positieve lymfomen en 

lymfoproliferatieve aandoeningen (anders dan Non-

Hodgkin lymfoom (NHL) en M. Waldenstrom) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CD20+ positieve lymfomen of lymfoproliferatieve 

aandoeningen, niet NHL of WM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 741 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van CD20 positieve NHL (Non-

Hodgkin lymfoom) en  M. Waldenstrom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CD20+ NHL of WM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 746 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire dermato- of polymyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dermatomyositis of polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 752 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige neurologische autoimmuunaandoeningen 

(myasthenia gravis, multipele sclerose, limbische 

encephalitis, vasculitis, neuromyelitits optica etc.) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurologische auto-immuun ziekten (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 772 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Granulomatosis met polyangiitis (GPA) bij 

volwassenen. 
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Verkorte indicatie: GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 798 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ITP - Immuun gemedieerde trombocytopenische 

purpura als tweedelijns behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: ITP, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 810 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Behandeling van FVIII remmer bij 

hemofilie A en verworven hemofilie. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A en verworven hemofilie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 817 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Epstein-Barrvirus(EBV)-reactivatie/ Post 

transplant lymphoproliferative disease (=PTLD) bij 

kinderen > 1 maand. 

Verkorte indicatie: EBV of PTLD  (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 861 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myositis: o.a. refractaire dermato/polymyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 868 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronic lymphocytic inflammation with pontine 

perivascular enhancement responsive to steroids 

(CLIPPERS) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CLIPPERS (Volw.) 
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Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 870 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: NMDA receptor encephalitis (en eventuele andere 

voorkomende auto-immuun encephalitiden) bij 

kinderen als tweedelijnsbehandeling na falen 

eerstelijns immuuntherapie. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis of  auto-immuun encefalitis, 

2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 873 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Onderhoudsbehandeling bij patiënten met ANCA 

geassocieerde vasculitis bij volwassenen in remissie 

waarbij azathioprine en methotrexaat als 

onderhoudstherapie niet kunnen worden gegeven 

dan wel eerder hebben gefaald. 

Verkorte indicatie: ANCA+ vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 876 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. Als 

tweedelijns behandeling bij falen dexamethason en 

intraveneus immunoglobuline (IVIG). 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom, 2de lijn (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 884 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pauvi-immuun glomerulonefritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pauci-immuun glomerulonefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 889 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primair centraal zenuwstelsel (CNS) lymfoom. 

Verkorte indicatie: Primair CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 897 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Refractaire Sjögren met ernstige 

orgaanbetrokkenheid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 918 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: TTP - Trombotische trombocytopenische purpura als 

tweedelijns behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TTP, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 924 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis van het centrale zenuwstelsel; syndroom 

van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS vasculitis of syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 926 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Zeldzame autoimmuun ziekten bij volwassenen. 

Maintenancebehandeling voor GPA of PAN, 

aanvankelijk succesvol met inductietherapie 

behandeld met Rituximab. 

Verkorte indicatie: Zeldzame auto-immuunziekte (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 928 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Castleman bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 930 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Devic (Neuromyelitis optica) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1158 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Steroïd afhankelijk nefrotisch syndroom bij kinderen 

> 1 maand. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, steroïd afhankelijk (Kind 1 

maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1159 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele niertransplantatie bij kinderen > 

1 maand. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 1 

maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1160 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Aandoeningen die kunnen leiden tot/preventie van) 

rejectie na niertransplantatie bij kinderen > 1 

maand. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, profylaxe (Kind 1 maand - 

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1161 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune cytopenieen bij kinderen > 1 maand. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun cytopenie (Kind 1 maand - 18 jaar) 
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Indicatienummer: 1162 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische lupus erythematosus (SLE) die niet 

reageert op de conventionele therapie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: SLE (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1163 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Non-Hodgkin Lymfoom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: NHL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1164 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primaire vasculitis: bij kinderen> 1 maand. 

Verkorte indicatie: Vasculitis, primair (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1250 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Derde lijns behandelingen bij verschillende typen 

nefrotische syndromen zoals minimal change 

glomerulonefritis en FSGS bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, 3e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1251 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryovasculitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cryovasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1252 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: MCTD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCTD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1253 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapse systemische sclerose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1254 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente IgG4RD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente IgG4RD (Volw.) 
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Indicatienummer: 1255 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente (auto)immunologisch 

gemedieerde interstitiële longziekten bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: (auto)Immunologisch gemedieerde interstitiële 

longziekte (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1256 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HLH bij solide organen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HLH bij solide organen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1282 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende scleritis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente scleritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1283 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende intraoculair 

lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent intraoculair lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1321 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pre B-ALL. 

Verkorte indicatie: Pre B-ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1322 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor intraoculair lymfoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Intraoculair lymfoom, intravitraal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1323 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Moeilijk te behandelen uveitis bij volwassenen, 

wanneer meer gangbare medicatie onvoldoende 

effect heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1337 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneus voor therapieresistente uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis, intraveneus (Volw.) 
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Indicatienummer: 1368 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: EBV reactivatie of PTLD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: EBV reactivatie of PTLD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1426 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bortezomib, cyclofosfamide, 

doxorubicine en prednison voor de behandeling van 

volwassen patiënten met niet eerder behandeld 

mantelcellymfoom die niet in aanmerking komen 

voor een hematopoëtische stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: MCL, 1e lijn, niet in aanmerking voor HSCT, combi 

met bortezomib, cyclofosfamide, doxorubicine en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1435 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met idelalisib voor de behandeling van 

volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) als eerstelijnsbehandeling als 

voortzetting van de behandeling bij patiënten met 

17p-deletie of TP53-mutatie bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor andere therapieën. 

Verkorte indicatie: CLL, 17p-deletie of TP53-mutatie, 1e lijn, combi met 

idelalisib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1508 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige refractaire Systemische Lupus 

Erythematosus (SLE) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1515 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige refractaire Lupus Nefritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Lupus Nefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1578 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Frequent recidiverend nefrotisch syndroom bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met venetoclax voor de behandeling 

van volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) die ten minste één andere therapie 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, combi met venetoclax (Volw.) 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2350 van 4271 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MABTHERA INFVLST CONCENTRAAT 10MG/ML FLACON 50ML 

 

Zindex nummer: 15354105 

ATC Code: L01XC02 

Werkzame stof: RITUXIMAB 

Registratienummer: EU/1/98/067/002 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Zowel add-on geneesmiddel als stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 471 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met glucocorticoïden voor de inductie 

van remissie bij volwassen patiënten met ernstige, 

actieve granulomatose met polyangiitis (ziekte van 

Wegener, GPA) en microscopische polyangiitis (MPA). 

Verkorte indicatie: GPA of MPA, inductie van remissie, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1501 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassen patiënten met ernstige actieve 

reumatoïde artritis die een inadequate respons of 

onverdraagbaarheid hebben ondervonden bij een of 

meer ‘disease-modifying anti-rheumatic drugs’ 

(DMARD), waaronder een of meer 

tumornecrosefactor (TNF)-blokkerende therapieën. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD en aTNF, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 465 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

Chronisch Lymfatische Leukemie (CLL): In 

combinatie met chemotherapie voor de behandeling 

van patiënten met onbehandelde en 

recidiverende/refractaire CLL. 

Verkorte indicatie: CLL, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 466 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): de behandeling van nog 

niet eerder behandelde patiënten met stadium III-IV 

folliculair lymfoom in combinatie met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: FL, stadium III of IV, 1e lijn,  combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 467 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): onderhoudstherapie voor 

de behandeling van patiënten met folliculair lymfoom 

die responderen op inductietherapie. 

Verkorte indicatie: FL, onderhoudsbehandeling na inductie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 468 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): monotherapie voor de 

behandeling van patiënten met stadium III-IV 

folliculair lymfoom die chemoresistent zijn of bij wie 

een tweede of volgend recidief optreedt na 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Resistent of recidief FL, stadium III of IV, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 469 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): in combinatie met CHOP 

(cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine, 

prednisolon) chemotherapie voor de behandeling van 

patiënten met CD20 positief diffuus grootcellig B-cel 

non-Hodgkinlymfoom. 

Verkorte indicatie: CD20+ DLBCL, combi met CHOP (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 470 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassen patiënten met ernstige actieve 

reumatoïde artritis die een inadequate respons of 

onverdraagbaarheid hebben ondervonden bij één of 

meer tumornecrosefactor (TNF)-blokkerende 

therapieën. 

Verkorte indicatie: RA, na aTNF, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2660 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met glucocorticoïden voor de 

behandeling van volwassen patiënten met ernstige, 

actieve granulomatose met polyangiitis (ziekte van 

Wegener, GPA) en microscopische polyangiitis (MPA). 

Verkorte indicatie: GPA of MPA, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2690 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met matig 

ernstige tot ernstige pemphigus vulgaris (PV). 

Verkorte indicatie: Pemphigus vulgaris 
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Indicatienummer: 631 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele niertransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 636 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 641 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA - koude auto-immuun gemedieerde 

hemolytische anemie als eerstelijns lijn behandeling 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Koude AIHA, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 642 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA - warmte auto-immuun gemedieerde 

hemolytische anemie na falen op eerstelijns 

behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Warmte AIHA, >= 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 651 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti synthetase syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti synthetase syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 661 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis (AChR Myasthenia 

Gravis (MG), MuSK Myasthenia Gravis (MG) en 

Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS)). 

Ernstige vormen van myasthenia gravis waarbij 

immuunsuppressieve behandeling met prednison in 

combinatie met andere immuunsuppressieve 

medicatie heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 680 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende niet-infectieuze 

uveïtis bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Therapieresistente niet-infectieuze uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 682 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van post-transplantatie 

lymfoproliferatieve ziekte (PTLD) na orgaan- of 

stamcel transplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PTLD na orgaantransplantatie of SCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van autoimmuun pancreatitis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun pancreatietis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 738 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryoglobulinemisch en granulomatosis met 

polyangiitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CV of GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 740 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van CD20 positieve lymfomen en 

lymfoproliferatieve aandoeningen (anders dan Non-

Hodgkin lymfoom (NHL) en M. Waldenstrom) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CD20+ positieve lymfomen of lymfoproliferatieve 

aandoeningen, niet NHL of WM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 741 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van CD20 positieve NHL (Non-

Hodgkin lymfoom) en  M. Waldenstrom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CD20+ NHL of WM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 746 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Inflammatoire dermato- of polymyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dermatomyositis of polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 752 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige neurologische autoimmuunaandoeningen 

(myasthenia gravis, multipele sclerose, limbische 

encephalitis, vasculitis, neuromyelitits optica etc.) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurologische auto-immuun ziekten (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 772 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Granulomatosis met polyangiitis (GPA) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 798 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ITP - Immuun gemedieerde trombocytopenische 

purpura als tweedelijns behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: ITP, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 810 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Behandeling van FVIII remmer bij 

hemofilie A en verworven hemofilie. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A en verworven hemofilie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 817 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Epstein-Barrvirus(EBV)-reactivatie/ Post 

transplant lymphoproliferative disease (=PTLD) bij 

kinderen > 1 maand. 

Verkorte indicatie: EBV of PTLD  (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 861 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Myositis: o.a. refractaire dermato/polymyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 868 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronic lymphocytic inflammation with pontine 

perivascular enhancement responsive to steroids 

(CLIPPERS) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CLIPPERS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 870 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: NMDA receptor encephalitis (en eventuele andere 

voorkomende auto-immuun encephalitiden) bij 

kinderen als tweedelijnsbehandeling na falen 

eerstelijns immuuntherapie. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis of  auto-immuun encefalitis, 

2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 873 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Onderhoudsbehandeling bij patiënten met ANCA 

geassocieerde vasculitis bij volwassenen in remissie 

waarbij azathioprine en methotrexaat als 

onderhoudstherapie niet kunnen worden gegeven 

dan wel eerder hebben gefaald. 

Verkorte indicatie: ANCA+ vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 876 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. Als 

tweedelijns behandeling bij falen dexamethason en 

intraveneus immunoglobuline (IVIG). 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom, 2de lijn (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 884 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pauvi-immuun glomerulonefritis bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Pauci-immuun glomerulonefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 889 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primair centraal zenuwstelsel (CNS) lymfoom. 

Verkorte indicatie: Primair CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 897 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Refractaire Sjögren met ernstige 

orgaanbetrokkenheid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 918 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: TTP - Trombotische trombocytopenische purpura als 

tweedelijns behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TTP, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 924 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis van het centrale zenuwstelsel; syndroom 

van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS vasculitis of syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 926 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Zeldzame autoimmuun ziekten bij volwassenen. 

Maintenancebehandeling voor GPA of PAN, 

aanvankelijk succesvol met inductietherapie 

behandeld met Rituximab. 

Verkorte indicatie: Zeldzame auto-immuunziekte (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 928 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Castleman bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 930 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Devic (Neuromyelitis optica) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw.) 
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Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1158 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Steroïd afhankelijk nefrotisch syndroom bij kinderen 

> 1 maand. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, steroïd afhankelijk (Kind 1 

maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1159 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele niertransplantatie bij kinderen > 

1 maand. 
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Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 1 

maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1160 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Aandoeningen die kunnen leiden tot/preventie van) 

rejectie na niertransplantatie bij kinderen > 1 

maand. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, profylaxe (Kind 1 maand - 

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1161 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune cytopenieen bij kinderen > 1 maand. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun cytopenie (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1162 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische lupus erythematosus (SLE) die niet 

reageert op de conventionele therapie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: SLE (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1163 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Non-Hodgkin Lymfoom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: NHL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1164 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primaire vasculitis: bij kinderen> 1 maand. 

Verkorte indicatie: Vasculitis, primair (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1250 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Derde lijns behandelingen bij verschillende typen 

nefrotische syndromen zoals minimal change 

glomerulonefritis en FSGS bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, 3e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1251 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryovasculitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cryovasculitis (Volw.) 
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Indicatienummer: 1252 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: MCTD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCTD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1253 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapse systemische sclerose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1254 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente IgG4RD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente IgG4RD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1255 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente (auto)immunologisch 

gemedieerde interstitiële longziekten bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: (auto)Immunologisch gemedieerde interstitiële 

longziekte (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1256 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HLH bij solide organen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HLH bij solide organen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1282 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende scleritis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente scleritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1283 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende intraoculair 

lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent intraoculair lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1321 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pre B-ALL. 

Verkorte indicatie: Pre B-ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1322 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor intraoculair lymfoom bij 

volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Intraoculair lymfoom, intravitraal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1323 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Moeilijk te behandelen uveitis bij volwassenen, 

wanneer meer gangbare medicatie onvoldoende 

effect heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1337 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneus voor therapieresistente uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis, intraveneus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1368 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: EBV reactivatie of PTLD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: EBV reactivatie of PTLD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1426 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bortezomib, cyclofosfamide, 

doxorubicine en prednison voor de behandeling van 

volwassen patiënten met niet eerder behandeld 

mantelcellymfoom die niet in aanmerking komen 

voor een hematopoëtische stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: MCL, 1e lijn, niet in aanmerking voor HSCT, combi 

met bortezomib, cyclofosfamide, doxorubicine en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1435 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met idelalisib voor de behandeling van 

volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) als eerstelijnsbehandeling als 

voortzetting van de behandeling bij patiënten met 

17p-deletie of TP53-mutatie bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor andere therapieën. 

Verkorte indicatie: CLL, 17p-deletie of TP53-mutatie, 1e lijn, combi met 

idelalisib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1508 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige refractaire Systemische Lupus 

Erythematosus (SLE) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1515 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige refractaire Lupus Nefritis bij volwassenen. 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2361 van 4271 

Verkorte indicatie: Lupus Nefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1578 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Frequent recidiverend nefrotisch syndroom bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met venetoclax voor de behandeling 

van volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) die ten minste één andere therapie 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, combi met venetoclax (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MABTHERA INFVLST CONCENTRAAT 10MG/ML FLACON 50ML 

 

Zindex nummer: 15743799 

ATC Code: L01XC02 

Werkzame stof: RITUXIMAB 

Registratienummer: EU/1/98/067/002 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Zowel add-on geneesmiddel als stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 471 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met glucocorticoïden voor de inductie 

van remissie bij volwassen patiënten met ernstige, 

actieve granulomatose met polyangiitis (ziekte van 

Wegener, GPA) en microscopische polyangiitis (MPA). 

Verkorte indicatie: GPA of MPA, inductie van remissie, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1501 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassen patiënten met ernstige actieve 

reumatoïde artritis die een inadequate respons of 

onverdraagbaarheid hebben ondervonden bij een of 

meer ‘disease-modifying anti-rheumatic drugs’ 

(DMARD), waaronder een of meer 

tumornecrosefactor (TNF)-blokkerende therapieën. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD en aTNF, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 465 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

Chronisch Lymfatische Leukemie (CLL): In 

combinatie met chemotherapie voor de behandeling 

van patiënten met onbehandelde en 

recidiverende/refractaire CLL. 

Verkorte indicatie: CLL, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 466 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): de behandeling van nog 

niet eerder behandelde patiënten met stadium III-IV 

folliculair lymfoom in combinatie met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: FL, stadium III of IV, 1e lijn,  combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 467 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): onderhoudstherapie voor 

de behandeling van patiënten met folliculair lymfoom 

die responderen op inductietherapie. 

Verkorte indicatie: FL, onderhoudsbehandeling na inductie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 468 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): monotherapie voor de 

behandeling van patiënten met stadium III-IV 

folliculair lymfoom die chemoresistent zijn of bij wie 

een tweede of volgend recidief optreedt na 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Resistent of recidief FL, stadium III of IV, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 469 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): in combinatie met CHOP 

(cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine, 

prednisolon) chemotherapie voor de behandeling van 

patiënten met CD20 positief diffuus grootcellig B-cel 

non-Hodgkinlymfoom. 

Verkorte indicatie: CD20+ DLBCL, combi met CHOP (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 470 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassen patiënten met ernstige actieve 

reumatoïde artritis die een inadequate respons of 

onverdraagbaarheid hebben ondervonden bij één of 

meer tumornecrosefactor (TNF)-blokkerende 

therapieën. 

Verkorte indicatie: RA, na aTNF, met MTX (Volw.) 
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Indicatienummer: 2660 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met glucocorticoïden voor de 

behandeling van volwassen patiënten met ernstige, 

actieve granulomatose met polyangiitis (ziekte van 

Wegener, GPA) en microscopische polyangiitis (MPA). 

Verkorte indicatie: GPA of MPA, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2690 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met matig 

ernstige tot ernstige pemphigus vulgaris (PV). 

Verkorte indicatie: Pemphigus vulgaris 

 

 

Indicatienummer: 631 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele niertransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 636 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 641 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA - koude auto-immuun gemedieerde 

hemolytische anemie als eerstelijns lijn behandeling 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Koude AIHA, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 642 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA - warmte auto-immuun gemedieerde 

hemolytische anemie na falen op eerstelijns 

behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Warmte AIHA, >= 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 651 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti synthetase syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti synthetase syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 
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Indicatienummer: 661 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis (AChR Myasthenia 

Gravis (MG), MuSK Myasthenia Gravis (MG) en 

Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS)). 

Ernstige vormen van myasthenia gravis waarbij 

immuunsuppressieve behandeling met prednison in 

combinatie met andere immuunsuppressieve 

medicatie heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 680 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende niet-infectieuze 

uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente niet-infectieuze uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 682 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van post-transplantatie 

lymfoproliferatieve ziekte (PTLD) na orgaan- of 

stamcel transplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PTLD na orgaantransplantatie of SCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van autoimmuun pancreatitis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun pancreatietis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 738 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryoglobulinemisch en granulomatosis met 

polyangiitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CV of GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 740 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: De behandeling van CD20 positieve lymfomen en 

lymfoproliferatieve aandoeningen (anders dan Non-

Hodgkin lymfoom (NHL) en M. Waldenstrom) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CD20+ positieve lymfomen of lymfoproliferatieve 

aandoeningen, niet NHL of WM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 741 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van CD20 positieve NHL (Non-

Hodgkin lymfoom) en  M. Waldenstrom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CD20+ NHL of WM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 746 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire dermato- of polymyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dermatomyositis of polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 752 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige neurologische autoimmuunaandoeningen 

(myasthenia gravis, multipele sclerose, limbische 

encephalitis, vasculitis, neuromyelitits optica etc.) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurologische auto-immuun ziekten (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 772 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Granulomatosis met polyangiitis (GPA) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 798 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ITP - Immuun gemedieerde trombocytopenische 

purpura als tweedelijns behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: ITP, 2e lijn (Volw.) 
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Indicatienummer: 810 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Behandeling van FVIII remmer bij 

hemofilie A en verworven hemofilie. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A en verworven hemofilie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 817 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Epstein-Barrvirus(EBV)-reactivatie/ Post 

transplant lymphoproliferative disease (=PTLD) bij 

kinderen > 1 maand. 

Verkorte indicatie: EBV of PTLD  (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 861 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myositis: o.a. refractaire dermato/polymyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 868 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronic lymphocytic inflammation with pontine 

perivascular enhancement responsive to steroids 

(CLIPPERS) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CLIPPERS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 870 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: NMDA receptor encephalitis (en eventuele andere 

voorkomende auto-immuun encephalitiden) bij 

kinderen als tweedelijnsbehandeling na falen 

eerstelijns immuuntherapie. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis of  auto-immuun encefalitis, 

2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 873 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Onderhoudsbehandeling bij patiënten met ANCA 

geassocieerde vasculitis bij volwassenen in remissie 
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waarbij azathioprine en methotrexaat als 

onderhoudstherapie niet kunnen worden gegeven 

dan wel eerder hebben gefaald. 

Verkorte indicatie: ANCA+ vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 876 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. Als 

tweedelijns behandeling bij falen dexamethason en 

intraveneus immunoglobuline (IVIG). 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom, 2de lijn (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 884 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pauvi-immuun glomerulonefritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pauci-immuun glomerulonefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 889 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primair centraal zenuwstelsel (CNS) lymfoom. 

Verkorte indicatie: Primair CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 897 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Refractaire Sjögren met ernstige 

orgaanbetrokkenheid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 918 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: TTP - Trombotische trombocytopenische purpura als 

tweedelijns behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TTP, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 924 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis van het centrale zenuwstelsel; syndroom 

van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS vasculitis of syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 926 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Zeldzame autoimmuun ziekten bij volwassenen. 

Maintenancebehandeling voor GPA of PAN, 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2368 van 4271 

aanvankelijk succesvol met inductietherapie 

behandeld met Rituximab. 

Verkorte indicatie: Zeldzame auto-immuunziekte (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 928 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Castleman bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 930 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Devic (Neuromyelitis optica) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 
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met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1158 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Steroïd afhankelijk nefrotisch syndroom bij kinderen 

> 1 maand. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, steroïd afhankelijk (Kind 1 

maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1159 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele niertransplantatie bij kinderen > 

1 maand. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 1 

maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1160 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Aandoeningen die kunnen leiden tot/preventie van) 

rejectie na niertransplantatie bij kinderen > 1 

maand. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, profylaxe (Kind 1 maand - 

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1161 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune cytopenieen bij kinderen > 1 maand. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun cytopenie (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1162 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische lupus erythematosus (SLE) die niet 

reageert op de conventionele therapie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: SLE (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1163 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Non-Hodgkin Lymfoom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: NHL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1164 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primaire vasculitis: bij kinderen> 1 maand. 

Verkorte indicatie: Vasculitis, primair (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1250 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Derde lijns behandelingen bij verschillende typen 

nefrotische syndromen zoals minimal change 

glomerulonefritis en FSGS bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, 3e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1251 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryovasculitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cryovasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1252 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: MCTD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCTD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1253 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapse systemische sclerose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1254 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente IgG4RD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente IgG4RD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1255 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente (auto)immunologisch 

gemedieerde interstitiële longziekten bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: (auto)Immunologisch gemedieerde interstitiële 

longziekte (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1256 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HLH bij solide organen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HLH bij solide organen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1282 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende scleritis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente scleritis (Volw.) 
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Indicatienummer: 1283 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende intraoculair 

lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent intraoculair lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1321 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pre B-ALL. 

Verkorte indicatie: Pre B-ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1322 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor intraoculair lymfoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Intraoculair lymfoom, intravitraal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1323 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Moeilijk te behandelen uveitis bij volwassenen, 

wanneer meer gangbare medicatie onvoldoende 

effect heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1337 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneus voor therapieresistente uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis, intraveneus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1368 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: EBV reactivatie of PTLD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: EBV reactivatie of PTLD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1426 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bortezomib, cyclofosfamide, 

doxorubicine en prednison voor de behandeling van 

volwassen patiënten met niet eerder behandeld 

mantelcellymfoom die niet in aanmerking komen 

voor een hematopoëtische stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: MCL, 1e lijn, niet in aanmerking voor HSCT, combi 

met bortezomib, cyclofosfamide, doxorubicine en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1435 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met idelalisib voor de behandeling van 

volwassen patiënten met chronische lymfatische 
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leukemie (CLL) als eerstelijnsbehandeling als 

voortzetting van de behandeling bij patiënten met 

17p-deletie of TP53-mutatie bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor andere therapieën. 

Verkorte indicatie: CLL, 17p-deletie of TP53-mutatie, 1e lijn, combi met 

idelalisib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1508 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige refractaire Systemische Lupus 

Erythematosus (SLE) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1515 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige refractaire Lupus Nefritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Lupus Nefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1578 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Frequent recidiverend nefrotisch syndroom bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met venetoclax voor de behandeling 

van volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) die ten minste één andere therapie 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, combi met venetoclax (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MABTHERA INJVLST 1400MG/11,7ML (120MG/ML) FLACON 

 

Zindex nummer: 16011392 

ATC Code: L01XC02 

Werkzame stof: RITUXIMAB 

Registratienummer: EU/1/98/067/003 

Fabrikant: ROCHE NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Zowel add-on geneesmiddel als stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 465 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

Chronisch Lymfatische Leukemie (CLL): In 

combinatie met chemotherapie voor de behandeling 
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van patiënten met onbehandelde en 

recidiverende/refractaire CLL. 

Verkorte indicatie: CLL, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 468 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): monotherapie voor de 

behandeling van patiënten met stadium III-IV 

folliculair lymfoom die chemoresistent zijn of bij wie 

een tweede of volgend recidief optreedt na 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Resistent of recidief FL, stadium III of IV, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 470 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassen patiënten met ernstige actieve 

reumatoïde artritis die een inadequate respons of 

onverdraagbaarheid hebben ondervonden bij één of 

meer tumornecrosefactor (TNF)-blokkerende 

therapieën. 

Verkorte indicatie: RA, na aTNF, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 471 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met glucocorticoïden voor de inductie 

van remissie bij volwassen patiënten met ernstige, 

actieve granulomatose met polyangiitis (ziekte van 

Wegener, GPA) en microscopische polyangiitis (MPA). 

Verkorte indicatie: GPA of MPA, inductie van remissie, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1501 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassen patiënten met ernstige actieve 

reumatoïde artritis die een inadequate respons of 

onverdraagbaarheid hebben ondervonden bij een of 

meer ‘disease-modifying anti-rheumatic drugs’ 

(DMARD), waaronder een of meer 

tumornecrosefactor (TNF)-blokkerende therapieën. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD en aTNF, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2660 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met glucocorticoïden voor de 

behandeling van volwassen patiënten met ernstige, 

actieve granulomatose met polyangiitis (ziekte van 

Wegener, GPA) en microscopische polyangiitis (MPA). 

Verkorte indicatie: GPA of MPA, combi (Volw.) 
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Indicatienummer: 2690 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met matig 

ernstige tot ernstige pemphigus vulgaris (PV). 

Verkorte indicatie: Pemphigus vulgaris 

 

 

Indicatienummer: 466 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): de behandeling van nog 

niet eerder behandelde patiënten met stadium III-IV 

folliculair lymfoom in combinatie met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: FL, stadium III of IV, 1e lijn,  combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 467 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): onderhoudstherapie voor 

de behandeling van patiënten met folliculair lymfoom 

die responderen op inductietherapie. 

Verkorte indicatie: FL, onderhoudsbehandeling na inductie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 469 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): in combinatie met CHOP 

(cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine, 

prednisolon) chemotherapie voor de behandeling van 

patiënten met CD20 positief diffuus grootcellig B-cel 

non-Hodgkinlymfoom. 

Verkorte indicatie: CD20+ DLBCL, combi met CHOP (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 631 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele niertransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 636 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 641 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA - koude auto-immuun gemedieerde 

hemolytische anemie als eerstelijns lijn behandeling 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Koude AIHA, 1e lijn (Volw.) 
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Indicatienummer: 642 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA - warmte auto-immuun gemedieerde 

hemolytische anemie na falen op eerstelijns 

behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Warmte AIHA, >= 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 651 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti synthetase syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti synthetase syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 661 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis (AChR Myasthenia 

Gravis (MG), MuSK Myasthenia Gravis (MG) en 

Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS)). 

Ernstige vormen van myasthenia gravis waarbij 

immuunsuppressieve behandeling met prednison in 

combinatie met andere immuunsuppressieve 

medicatie heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 680 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende niet-infectieuze 

uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente niet-infectieuze uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 682 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van post-transplantatie 

lymfoproliferatieve ziekte (PTLD) na orgaan- of 

stamcel transplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PTLD na orgaantransplantatie of SCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van autoimmuun pancreatitis bij 

volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Auto-immuun pancreatietis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 738 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryoglobulinemisch en granulomatosis met 

polyangiitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CV of GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 740 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van CD20 positieve lymfomen en 

lymfoproliferatieve aandoeningen (anders dan Non-

Hodgkin lymfoom (NHL) en M. Waldenstrom) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CD20+ positieve lymfomen of lymfoproliferatieve 

aandoeningen, niet NHL of WM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 741 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van CD20 positieve NHL (Non-

Hodgkin lymfoom) en  M. Waldenstrom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CD20+ NHL of WM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 746 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire dermato- of polymyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dermatomyositis of polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 752 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige neurologische autoimmuunaandoeningen 

(myasthenia gravis, multipele sclerose, limbische 

encephalitis, vasculitis, neuromyelitits optica etc.) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurologische auto-immuun ziekten (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 772 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Granulomatosis met polyangiitis (GPA) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 798 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ITP - Immuun gemedieerde trombocytopenische 

purpura als tweedelijns behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: ITP, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 810 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Behandeling van FVIII remmer bij 

hemofilie A en verworven hemofilie. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A en verworven hemofilie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 817 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Epstein-Barrvirus(EBV)-reactivatie/ Post 

transplant lymphoproliferative disease (=PTLD) bij 

kinderen > 1 maand. 

Verkorte indicatie: EBV of PTLD  (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 861 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myositis: o.a. refractaire dermato/polymyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 868 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronic lymphocytic inflammation with pontine 

perivascular enhancement responsive to steroids 

(CLIPPERS) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CLIPPERS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 870 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: NMDA receptor encephalitis (en eventuele andere 

voorkomende auto-immuun encephalitiden) bij 

kinderen als tweedelijnsbehandeling na falen 

eerstelijns immuuntherapie. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis of  auto-immuun encefalitis, 

2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 873 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Onderhoudsbehandeling bij patiënten met ANCA 

geassocieerde vasculitis bij volwassenen in remissie 

waarbij azathioprine en methotrexaat als 

onderhoudstherapie niet kunnen worden gegeven 

dan wel eerder hebben gefaald. 

Verkorte indicatie: ANCA+ vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 876 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. Als 

tweedelijns behandeling bij falen dexamethason en 

intraveneus immunoglobuline (IVIG). 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom, 2de lijn (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 884 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pauvi-immuun glomerulonefritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pauci-immuun glomerulonefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 889 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primair centraal zenuwstelsel (CNS) lymfoom. 

Verkorte indicatie: Primair CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 897 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Refractaire Sjögren met ernstige 

orgaanbetrokkenheid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 
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Indicatienummer: 918 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: TTP - Trombotische trombocytopenische purpura als 

tweedelijns behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TTP, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 924 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis van het centrale zenuwstelsel; syndroom 

van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS vasculitis of syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 926 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Zeldzame autoimmuun ziekten bij volwassenen. 

Maintenancebehandeling voor GPA of PAN, 

aanvankelijk succesvol met inductietherapie 

behandeld met Rituximab. 

Verkorte indicatie: Zeldzame auto-immuunziekte (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 928 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Castleman bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 930 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Devic (Neuromyelitis optica) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2380 van 4271 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1158 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Steroïd afhankelijk nefrotisch syndroom bij kinderen 

> 1 maand. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, steroïd afhankelijk (Kind 1 

maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1159 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele niertransplantatie bij kinderen > 

1 maand. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 1 

maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1160 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Aandoeningen die kunnen leiden tot/preventie van) 

rejectie na niertransplantatie bij kinderen > 1 

maand. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, profylaxe (Kind 1 maand - 

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1161 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune cytopenieen bij kinderen > 1 maand. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun cytopenie (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1162 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische lupus erythematosus (SLE) die niet 
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reageert op de conventionele therapie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: SLE (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1163 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Non-Hodgkin Lymfoom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: NHL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1164 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primaire vasculitis: bij kinderen> 1 maand. 

Verkorte indicatie: Vasculitis, primair (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1250 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Derde lijns behandelingen bij verschillende typen 

nefrotische syndromen zoals minimal change 

glomerulonefritis en FSGS bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, 3e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1251 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryovasculitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cryovasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1252 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: MCTD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCTD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1253 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapse systemische sclerose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1254 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente IgG4RD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente IgG4RD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1255 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente (auto)immunologisch 
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gemedieerde interstitiële longziekten bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: (auto)Immunologisch gemedieerde interstitiële 

longziekte (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1256 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HLH bij solide organen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HLH bij solide organen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1282 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende scleritis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente scleritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1283 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende intraoculair 

lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent intraoculair lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1321 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pre B-ALL. 

Verkorte indicatie: Pre B-ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1322 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor intraoculair lymfoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Intraoculair lymfoom, intravitraal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1323 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Moeilijk te behandelen uveitis bij volwassenen, 

wanneer meer gangbare medicatie onvoldoende 

effect heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1337 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneus voor therapieresistente uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis, intraveneus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1368 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: EBV reactivatie of PTLD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: EBV reactivatie of PTLD (Volw.) 
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Indicatienummer: 1426 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bortezomib, cyclofosfamide, 

doxorubicine en prednison voor de behandeling van 

volwassen patiënten met niet eerder behandeld 

mantelcellymfoom die niet in aanmerking komen 

voor een hematopoëtische stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: MCL, 1e lijn, niet in aanmerking voor HSCT, combi 

met bortezomib, cyclofosfamide, doxorubicine en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1435 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met idelalisib voor de behandeling van 

volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) als eerstelijnsbehandeling als 

voortzetting van de behandeling bij patiënten met 

17p-deletie of TP53-mutatie bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor andere therapieën. 

Verkorte indicatie: CLL, 17p-deletie of TP53-mutatie, 1e lijn, combi met 

idelalisib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1508 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige refractaire Systemische Lupus 

Erythematosus (SLE) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1515 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige refractaire Lupus Nefritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Lupus Nefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1578 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Frequent recidiverend nefrotisch syndroom bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met venetoclax voor de behandeling 

van volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) die ten minste één andere therapie 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, combi met venetoclax (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 
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Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MABTHERA INJVLST 1400MG/11,7ML (120MG/ML) FLACON 

 

Zindex nummer: 16734297 

ATC Code: L01XC02 

Werkzame stof: RITUXIMAB 

Registratienummer: EU/1/98/067/003 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Zowel add-on geneesmiddel als stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 465 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

Chronisch Lymfatische Leukemie (CLL): In 

combinatie met chemotherapie voor de behandeling 

van patiënten met onbehandelde en 

recidiverende/refractaire CLL. 

Verkorte indicatie: CLL, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 468 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): monotherapie voor de 

behandeling van patiënten met stadium III-IV 

folliculair lymfoom die chemoresistent zijn of bij wie 

een tweede of volgend recidief optreedt na 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Resistent of recidief FL, stadium III of IV, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 470 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassen patiënten met ernstige actieve 

reumatoïde artritis die een inadequate respons of 

onverdraagbaarheid hebben ondervonden bij één of 

meer tumornecrosefactor (TNF)-blokkerende 

therapieën. 

Verkorte indicatie: RA, na aTNF, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 471 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met glucocorticoïden voor de inductie 

van remissie bij volwassen patiënten met ernstige, 

actieve granulomatose met polyangiitis (ziekte van 

Wegener, GPA) en microscopische polyangiitis (MPA). 

Verkorte indicatie: GPA of MPA, inductie van remissie, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1501 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 
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van volwassen patiënten met ernstige actieve 

reumatoïde artritis die een inadequate respons of 

onverdraagbaarheid hebben ondervonden bij een of 

meer ‘disease-modifying anti-rheumatic drugs’ 

(DMARD), waaronder een of meer 

tumornecrosefactor (TNF)-blokkerende therapieën. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD en aTNF, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2660 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met glucocorticoïden voor de 

behandeling van volwassen patiënten met ernstige, 

actieve granulomatose met polyangiitis (ziekte van 

Wegener, GPA) en microscopische polyangiitis (MPA). 

Verkorte indicatie: GPA of MPA, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2690 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met matig 

ernstige tot ernstige pemphigus vulgaris (PV). 

Verkorte indicatie: Pemphigus vulgaris 

 

 

Indicatienummer: 466 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): de behandeling van nog 

niet eerder behandelde patiënten met stadium III-IV 

folliculair lymfoom in combinatie met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: FL, stadium III of IV, 1e lijn,  combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 467 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): onderhoudstherapie voor 

de behandeling van patiënten met folliculair lymfoom 

die responderen op inductietherapie. 

Verkorte indicatie: FL, onderhoudsbehandeling na inductie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 469 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): in combinatie met CHOP 

(cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine, 

prednisolon) chemotherapie voor de behandeling van 

patiënten met CD20 positief diffuus grootcellig B-cel 

non-Hodgkinlymfoom. 

Verkorte indicatie: CD20+ DLBCL, combi met CHOP (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 631 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele niertransplantatie bij 

volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 636 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 641 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA - koude auto-immuun gemedieerde 

hemolytische anemie als eerstelijns lijn behandeling 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Koude AIHA, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 642 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA - warmte auto-immuun gemedieerde 

hemolytische anemie na falen op eerstelijns 

behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Warmte AIHA, >= 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 651 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti synthetase syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti synthetase syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 661 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis (AChR Myasthenia 

Gravis (MG), MuSK Myasthenia Gravis (MG) en 

Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS)). 

Ernstige vormen van myasthenia gravis waarbij 

immuunsuppressieve behandeling met prednison in 

combinatie met andere immuunsuppressieve 

medicatie heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 680 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende niet-infectieuze 

uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente niet-infectieuze uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 682 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van post-transplantatie 

lymfoproliferatieve ziekte (PTLD) na orgaan- of 

stamcel transplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PTLD na orgaantransplantatie of SCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van autoimmuun pancreatitis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun pancreatietis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 738 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryoglobulinemisch en granulomatosis met 

polyangiitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CV of GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 740 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van CD20 positieve lymfomen en 

lymfoproliferatieve aandoeningen (anders dan Non-

Hodgkin lymfoom (NHL) en M. Waldenstrom) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CD20+ positieve lymfomen of lymfoproliferatieve 

aandoeningen, niet NHL of WM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 741 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van CD20 positieve NHL (Non-

Hodgkin lymfoom) en  M. Waldenstrom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CD20+ NHL of WM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 746 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire dermato- of polymyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dermatomyositis of polymyositis (Volw.) 
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Indicatienummer: 752 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige neurologische autoimmuunaandoeningen 

(myasthenia gravis, multipele sclerose, limbische 

encephalitis, vasculitis, neuromyelitits optica etc.) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurologische auto-immuun ziekten (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 772 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Granulomatosis met polyangiitis (GPA) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 798 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ITP - Immuun gemedieerde trombocytopenische 

purpura als tweedelijns behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: ITP, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 810 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Behandeling van FVIII remmer bij 

hemofilie A en verworven hemofilie. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A en verworven hemofilie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 817 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Epstein-Barrvirus(EBV)-reactivatie/ Post 

transplant lymphoproliferative disease (=PTLD) bij 

kinderen > 1 maand. 

Verkorte indicatie: EBV of PTLD  (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 861 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myositis: o.a. refractaire dermato/polymyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myositis (Volw.) 
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Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 868 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronic lymphocytic inflammation with pontine 

perivascular enhancement responsive to steroids 

(CLIPPERS) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CLIPPERS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 870 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: NMDA receptor encephalitis (en eventuele andere 

voorkomende auto-immuun encephalitiden) bij 

kinderen als tweedelijnsbehandeling na falen 

eerstelijns immuuntherapie. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis of  auto-immuun encefalitis, 

2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 873 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Onderhoudsbehandeling bij patiënten met ANCA 

geassocieerde vasculitis bij volwassenen in remissie 

waarbij azathioprine en methotrexaat als 

onderhoudstherapie niet kunnen worden gegeven 

dan wel eerder hebben gefaald. 

Verkorte indicatie: ANCA+ vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 876 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. Als 

tweedelijns behandeling bij falen dexamethason en 

intraveneus immunoglobuline (IVIG). 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom, 2de lijn (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 884 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pauvi-immuun glomerulonefritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pauci-immuun glomerulonefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 889 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primair centraal zenuwstelsel (CNS) lymfoom. 

Verkorte indicatie: Primair CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 897 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Refractaire Sjögren met ernstige 

orgaanbetrokkenheid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 918 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: TTP - Trombotische trombocytopenische purpura als 

tweedelijns behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TTP, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 924 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis van het centrale zenuwstelsel; syndroom 

van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS vasculitis of syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 926 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Zeldzame autoimmuun ziekten bij volwassenen. 

Maintenancebehandeling voor GPA of PAN, 

aanvankelijk succesvol met inductietherapie 

behandeld met Rituximab. 

Verkorte indicatie: Zeldzame auto-immuunziekte (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 928 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Castleman bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 930 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Devic (Neuromyelitis optica) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 
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(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1158 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Steroïd afhankelijk nefrotisch syndroom bij kinderen 

> 1 maand. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, steroïd afhankelijk (Kind 1 

maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1159 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele niertransplantatie bij kinderen > 

1 maand. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 1 

maand - 18 jaar) 
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Indicatienummer: 1160 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Aandoeningen die kunnen leiden tot/preventie van) 

rejectie na niertransplantatie bij kinderen > 1 

maand. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, profylaxe (Kind 1 maand - 

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1161 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune cytopenieen bij kinderen > 1 maand. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun cytopenie (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1162 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische lupus erythematosus (SLE) die niet 

reageert op de conventionele therapie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: SLE (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1163 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Non-Hodgkin Lymfoom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: NHL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1164 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primaire vasculitis: bij kinderen> 1 maand. 

Verkorte indicatie: Vasculitis, primair (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1250 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Derde lijns behandelingen bij verschillende typen 

nefrotische syndromen zoals minimal change 

glomerulonefritis en FSGS bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, 3e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1251 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryovasculitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cryovasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1252 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: MCTD bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: MCTD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1253 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapse systemische sclerose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1254 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente IgG4RD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente IgG4RD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1255 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente (auto)immunologisch 

gemedieerde interstitiële longziekten bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: (auto)Immunologisch gemedieerde interstitiële 

longziekte (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1256 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HLH bij solide organen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HLH bij solide organen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1282 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende scleritis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente scleritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1283 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende intraoculair 

lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent intraoculair lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1321 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pre B-ALL. 

Verkorte indicatie: Pre B-ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1322 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor intraoculair lymfoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Intraoculair lymfoom, intravitraal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1323 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Moeilijk te behandelen uveitis bij volwassenen, 

wanneer meer gangbare medicatie onvoldoende 

effect heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1337 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneus voor therapieresistente uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis, intraveneus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1368 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: EBV reactivatie of PTLD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: EBV reactivatie of PTLD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1426 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bortezomib, cyclofosfamide, 

doxorubicine en prednison voor de behandeling van 

volwassen patiënten met niet eerder behandeld 

mantelcellymfoom die niet in aanmerking komen 

voor een hematopoëtische stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: MCL, 1e lijn, niet in aanmerking voor HSCT, combi 

met bortezomib, cyclofosfamide, doxorubicine en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1435 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met idelalisib voor de behandeling van 

volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) als eerstelijnsbehandeling als 

voortzetting van de behandeling bij patiënten met 

17p-deletie of TP53-mutatie bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor andere therapieën. 

Verkorte indicatie: CLL, 17p-deletie of TP53-mutatie, 1e lijn, combi met 

idelalisib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1508 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige refractaire Systemische Lupus 

Erythematosus (SLE) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1515 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige refractaire Lupus Nefritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Lupus Nefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1578 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Frequent recidiverend nefrotisch syndroom bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met venetoclax voor de behandeling 

van volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) die ten minste één andere therapie 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, combi met venetoclax (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MEKINIST TABLET FILMOMHULD 0,5MG 

 

Zindex nummer: 16182162 

ATC Code: L01XE25 

Werkzame stof: TRAMETINIB 

Registratienummer: EU/1/14/931/002 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 516 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie of in combinatie met dabrafenib voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

inoperabel of gemetastaseerd melanoom met een 

BRAF V600-mutatie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, BRAF V600+, mono of 

combi met dabrafenib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1411 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dabrafenib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gevorderde niet-

kleincellige longkanker (NSCLC) met een BRAF V600-

mutatie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv, BRAF V600+, combi met dabrafenib 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1632 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dabrafenib voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met melanoom 

in stadium III met een BRAF V600-mutatie, na 

complete resectie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, BRAF V600+, combi met dabrafenib, 
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adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 829 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Oncologische aandoeningen BRAF V600E 

mutatie. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoeningen, BRAF V600E+ (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MEKINIST TABLET FILMOMHULD 0,5MG 

 

Zindex nummer: 16570111 

ATC Code: L01XE25 

Werkzame stof: TRAMETINIB 

Registratienummer: EU/1/14/931/002 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 516 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie of in combinatie met dabrafenib voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

inoperabel of gemetastaseerd melanoom met een 

BRAF V600-mutatie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, BRAF V600+, mono of 

combi met dabrafenib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1411 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dabrafenib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gevorderde niet-

kleincellige longkanker (NSCLC) met een BRAF V600-

mutatie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv, BRAF V600+, combi met dabrafenib 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1632 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dabrafenib voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met melanoom 

in stadium III met een BRAF V600-mutatie, na 

complete resectie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, BRAF V600+, combi met dabrafenib, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 829 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Oncologische aandoeningen BRAF V600E 

mutatie. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoeningen, BRAF V600E+ (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MEKINIST TABLET FILMOMHULD 2MG 

 

Zindex nummer: 16182170 

ATC Code: L01XE25 

Werkzame stof: TRAMETINIB 

Registratienummer: EU/1/14/931/006 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 516 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie of in combinatie met dabrafenib voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

inoperabel of gemetastaseerd melanoom met een 

BRAF V600-mutatie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, BRAF V600+, mono of 

combi met dabrafenib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1411 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dabrafenib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gevorderde niet-

kleincellige longkanker (NSCLC) met een BRAF V600-

mutatie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv, BRAF V600+, combi met dabrafenib 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1632 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dabrafenib voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met melanoom 

in stadium III met een BRAF V600-mutatie, na 

complete resectie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, BRAF V600+, combi met dabrafenib, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 829 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Oncologische aandoeningen BRAF V600E 

mutatie. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoeningen, BRAF V600E+ (Kind 0-
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18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MEKINIST TABLET FILMOMHULD 2MG 

 

Zindex nummer: 16521897 

ATC Code: L01XE25 

Werkzame stof: TRAMETINIB 

Registratienummer: EU/1/14/931/006 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 516 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie of in combinatie met dabrafenib voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

inoperabel of gemetastaseerd melanoom met een 

BRAF V600-mutatie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, BRAF V600+, mono of 

combi met dabrafenib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1411 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dabrafenib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gevorderde niet-

kleincellige longkanker (NSCLC) met een BRAF V600-

mutatie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv, BRAF V600+, combi met dabrafenib 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1632 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dabrafenib voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met melanoom 

in stadium III met een BRAF V600-mutatie, na 

complete resectie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, BRAF V600+, combi met dabrafenib, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 829 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Oncologische aandoeningen BRAF V600E 

mutatie. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoeningen, BRAF V600E+ (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 
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Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MEKINIST TABLET FILMOMHULD 2MG 

 

Zindex nummer: 16531884 

ATC Code: L01XE25 

Werkzame stof: TRAMETINIB 

Registratienummer: EU/1/14/931/006 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 516 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie of in combinatie met dabrafenib voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

inoperabel of gemetastaseerd melanoom met een 

BRAF V600-mutatie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, BRAF V600+, mono of 

combi met dabrafenib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1411 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dabrafenib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gevorderde niet-

kleincellige longkanker (NSCLC) met een BRAF V600-

mutatie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv, BRAF V600+, combi met dabrafenib 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1632 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dabrafenib voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met melanoom 

in stadium III met een BRAF V600-mutatie, na 

complete resectie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, BRAF V600+, combi met dabrafenib, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 829 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Oncologische aandoeningen BRAF V600E 

mutatie. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoeningen, BRAF V600E+ (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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MEKINIST TABLET FILMOMHULD 2MG 

 

Zindex nummer: 16595467 

ATC Code: L01XE25 

Werkzame stof: TRAMETINIB 

Registratienummer: EU/1/14/931/006 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 516 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie of in combinatie met dabrafenib voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

inoperabel of gemetastaseerd melanoom met een 

BRAF V600-mutatie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, BRAF V600+, mono of 

combi met dabrafenib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1411 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dabrafenib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gevorderde niet-

kleincellige longkanker (NSCLC) met een BRAF V600-

mutatie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv, BRAF V600+, combi met dabrafenib 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1632 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dabrafenib voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met melanoom 

in stadium III met een BRAF V600-mutatie, na 

complete resectie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, BRAF V600+, combi met dabrafenib, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 829 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Oncologische aandoeningen BRAF V600E 

mutatie. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoeningen, BRAF V600E+ (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MEKINIST TABLET FILMOMHULD 2MG 

 

Zindex nummer: 16596471 
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ATC Code: L01XE25 

Werkzame stof: TRAMETINIB 

Registratienummer: EU/1/14/931/006 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 516 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie of in combinatie met dabrafenib voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

inoperabel of gemetastaseerd melanoom met een 

BRAF V600-mutatie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, BRAF V600+, mono of 

combi met dabrafenib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1411 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dabrafenib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gevorderde niet-

kleincellige longkanker (NSCLC) met een BRAF V600-

mutatie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv, BRAF V600+, combi met dabrafenib 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1632 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dabrafenib voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met melanoom 

in stadium III met een BRAF V600-mutatie, na 

complete resectie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, BRAF V600+, combi met dabrafenib, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 829 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Oncologische aandoeningen BRAF V600E 

mutatie. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoeningen, BRAF V600E+ (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MEKTOVI TABLET FILMOMHULD 15MG 

 

Zindex nummer: 16728319 

ATC Code: L01XE41 

Werkzame stof: BINIMETINIB 

Registratienummer: EU/1/18/1315/001 

Fabrikant: PIERRE FABRE SANTE BENELUX SA 
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Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 2640 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met encorafenib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met niet-reseceerbaar of 

gemetastaseerd melanoom met een BRAF V600 

mutatie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, BRAF V600+, combi met 

encorafenib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MELFALAN HCL TEVA INJ/INFUSIEPOEDER FL50MG+SV 10ML 

 

Zindex nummer: 16636112 

ATC Code: L01AA03 

Werkzame stof: MELFALAN 

Registratienummer: 121181 

Fabrikant: PHARMACHEMIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 353 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van multipel myeloom. 

Verkorte indicatie: MM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 354 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van gevorderd 

ovariumadenocarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC, Adv (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 355 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van mammacarcinoom hetzij als 

monotherapatie, hetzij in combinatie met andere 

middelen. 

Verkorte indicatie: BC, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 356 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van gelokaliseerd maligne melanoom 

van de extremiteiten d.m.v. regionale arteriele 

perfusie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, gelokaliseerd, extremiteiten, mono of 

combi (Volw.) 
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Indicatienummer: 357 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van gelokaliseerd sarcoom van de 

weke delen van de extremiteiten d.m.v. regionale 

arteriele perfusie. 

Verkorte indicatie: STSRC, gelokaliseerd, extremiteiten (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 359 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van gevorderd ovariumcarcinoom als 

monotherapie of in combinatie met andere 

cytotoxische middelen in conventionele intraveneuze 

dosering. 

Verkorte indicatie: OvariumC, Adv, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 360 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van multipel myeloom in hoge 

intraveneuze dosering. 

Verkorte indicatie: MM, hoge IV dosering (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 361 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van gevorderde neuroblastoom bij 

kinderen in hoge intraveneuze dosering. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, Adv, hoge IV dosering (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 358 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van multipel myeloom als 

monotherapie of in combinatie met andere 

cytotoxische middelen in conventionele intraveneuze 

dosering. 

Verkorte indicatie: MM, mono of combi conventionele IV dosering 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2648 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ovariumcarcinoom als 

monotherapie of in combinatie met andere 

cytotoxische middelen in conventionele intraveneuze 

dosering. 

Verkorte indicatie: OvariumC, mono of combi conventionele IV dosering 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2649 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In hoge intraveneuze dosering met of zonder 

hematopoëtische stamceltransplantatie, voor de 

behandeling van multipel myeloom. Kan zowel als 

monotherapie als in combinatie met andere 
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cytotoxische middelen worden gebruikt. 

Verkorte indicatie: MM, met of zonder HSCT, mono of combi hoge IV 

dosering (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2650 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In hoge intraveneuze dosering met of zonder 

hematopoëtische stamceltransplantatie, voor de 

behandeling van neuroblastoom bij kinderen. Kan 

zowel als monotherapie als in combinatie met andere 

cytotoxische middelen worden gebruikt. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, met of zonder HSCT, mono of combi, 

hoge IV dosering (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2651 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van gelokaliseerd maligne melanoom 

van de extremiteiten d.m.v. regionale arteriele 

perfusie. Kan zowel als monotherapie als in 

combinatie met andere cytotoxische middelen 

worden gebruikt. 

Verkorte indicatie: Melanoom, gelokaliseerd, extremiteiten, mono of 

combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2652 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van gelokaliseerd sarcoom van de 

weke delen van de extremiteiten d.m.v. regionale 

arteriele perfusie. Kan zowel als monotherapie als in 

combinatie met andere cytotoxische middelen 

worden gebruikt. 

Verkorte indicatie: STSRC, gelokaliseerd, extremiteiten, mono of combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 838 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Solide tumoren waaronder Ewing, 

neuroblastoom. 

Verkorte indicatie: Solide tumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 880 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Patiënten met een (recidief) progressief 

retinoblastoom / tumor glasvocht seedings bij 

volwassenen waarbij de enige alternatieve therapie 

een enucleatie is. 

Verkorte indicatie: Progressief retinoblastoom of tumor glasvocht 

seedings (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 881 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Patiënten met een (recidief) progressief 
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retinoblastoom / tumor glasvocht seedings bij 

volwassenen waarbij de voorafgaande behandeling 

niet volledig curatief was, zoals onder andere 

selectieve intra arteriële chemotherapie (SIAC), 

lokale behandeling met cryocoagulatie of 

laserbehandeling, thermochemotherapie (TCT), 

bestraling (uitwendig of lokaal met brachytherapie) 

en combinaties hiervan. 

Verkorte indicatie: Progressief retinoblastoom of tumor glasvocht 

seedings, na niet curatieve voorafgaande 

behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1011 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leverperfusie. Voorbereiding op een 

stamceltransplantatie by lymfoide maligniteiten in 

combinatie met andere middelen (alleen iv). 

Verkorte indicatie: Leverperfusie of HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1155 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hersentumoren waaronder Primaire Neuro 

Ectodermale Tumoren (PNETs) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1156 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Conditionering voor allogene en autologe 

hematologische stamceltransplantatie voor 

hematologische maligniteiten, solide tumoren en 

hersentumoren, en niet maligne aandoeningen bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: Autoloog HSCT, voorbereidende behandeling (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1336 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Conditionering voor allogene en autologe 

hematologische stamceltransplantatie voor 

hematologische maligniteiten, solide tumoren en 
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hersentumoren, en niet maligne aandoeningen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Allogene of autologe HSCT, voorbereidende 

behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1367 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Conditionering voor allogene en autologe HSCT voor 

maligne en niet maligne aandoeningen in hoge 

dosering bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Allogene of autologe HSCT, hoge dosering 

voorbereidende behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MENOPUR INJPDR FLACON  75IE + SOLV 2ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16079612 

ATC Code: G03GA02 

Werkzame stof: MENOPAUZEGONADOTROFINE 

Registratienummer: 24536 

Fabrikant: FERRING BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 365 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Ovulatie-inductie: voor de inductie van ovulatie bij 

vrouwen met amenorroe of anovulatie die niet 

hebben gereageerd op behandeling met 

clomifeencitraat. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 366 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Gecontroleerde eierstokhyperstimulatie (COH) bij een 

medisch geassisteerde voortplantingstechniek: 

inductie van meervoudige follikelontwikkeling bij 

vrouwen die een geassisteerde 

voortplantingstechniek ondergaan, zoals IVF (in-

vitrofertilisatie). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 362 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Stoornissen in de fertiliteit ten gevolge van een 

onvoldoende endogene stimulatie van de gonaden. 

Bij de vrouw: infertiliteit veroorzaakt door anovulatie 
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(inclusief polycysteus ovarium syndroom [PCOS]), 

indien behandeling met clomifeencitraat geen 

resultaat heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Subfertiliteit door anovulatie (WHO klasse 2), na 

clomifeencitraat (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 363 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Stoornissen in de fertiliteit ten gevolge van een 

onvoldoende endogene stimulatie van de gonaden. 

Bij de man: geselecteerde gevallen van een 

gestoorde spermatogenese. 

Verkorte indicatie: Gestoorde spermatogenese (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 364 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gecontroleerde ovariële hyperstimulatie om 

meervoudige follikelgroei te induceren bij 

geassisteerde reproductietechnieken, zoals in vitro 

fertilisatie gevolgd door embryo transfer (IVF/ET), 

gamete intra-fallopian transfer (GIFT) en 

intracytoplasmatische sperma injectie (ICSI). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MENOPUR INJPDR FLACON 150IE + SOLV 2ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16271750 

ATC Code: G03GA02 

Werkzame stof: MENOPAUZEGONADOTROFINE 

Registratienummer: 118466 

Fabrikant: FERRING BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 365 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Ovulatie-inductie: voor de inductie van ovulatie bij 

vrouwen met amenorroe of anovulatie die niet 

hebben gereageerd op behandeling met 

clomifeencitraat. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 
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Indicatienummer: 366 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Gecontroleerde eierstokhyperstimulatie (COH) bij een 

medisch geassisteerde voortplantingstechniek: 

inductie van meervoudige follikelontwikkeling bij 

vrouwen die een geassisteerde 

voortplantingstechniek ondergaan, zoals IVF (in-

vitrofertilisatie). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 362 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Stoornissen in de fertiliteit ten gevolge van een 

onvoldoende endogene stimulatie van de gonaden. 

Bij de vrouw: infertiliteit veroorzaakt door anovulatie 

(inclusief polycysteus ovarium syndroom [PCOS]), 

indien behandeling met clomifeencitraat geen 

resultaat heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Subfertiliteit door anovulatie (WHO klasse 2), na 

clomifeencitraat (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 363 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Stoornissen in de fertiliteit ten gevolge van een 

onvoldoende endogene stimulatie van de gonaden. 

Bij de man: geselecteerde gevallen van een 

gestoorde spermatogenese. 

Verkorte indicatie: Gestoorde spermatogenese (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 364 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gecontroleerde ovariële hyperstimulatie om 

meervoudige follikelgroei te induceren bij 

geassisteerde reproductietechnieken, zoals in vitro 

fertilisatie gevolgd door embryo transfer (IVF/ET), 

gamete intra-fallopian transfer (GIFT) en 

intracytoplasmatische sperma injectie (ICSI). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2409 van 4271 

 

MEPACT INFPDR FLACON 4MG 

 

Zindex nummer: 15811840 

ATC Code: L03AX15 

Werkzame stof: MIFAMURTIDE 

Registratienummer: EU/1/08/502/001 

Fabrikant: TAKEDA NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 373 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor kinderen, adolescenten en jongvolwassenen bij 

de behandeling van patiënten met hooggradig, 

reseceerbaar, niet-gemetastaseerd osteosarcoom na 

macroscopisch volledige chirurgische resectie. Het 

wordt toegepast in combinatie met postoperatieve 

combinatiechemotherapie. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC, na resectie, combi (Jongvolwassene en 

Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MERIOFERT INJPDR FL  75IE + SOLV 1ML WWSP 

 

Zindex nummer: 16189426 

ATC Code: G03GA02 

Werkzame stof: MENOPAUZEGONADOTROFINE 

Registratienummer: 114574 

Fabrikant: GOODLIFE FERTILITY 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 362 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Stoornissen in de fertiliteit ten gevolge van een 

onvoldoende endogene stimulatie van de gonaden. 

Bij de vrouw: infertiliteit veroorzaakt door anovulatie 

(inclusief polycysteus ovarium syndroom [PCOS]), 

indien behandeling met clomifeencitraat geen 

resultaat heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Subfertiliteit door anovulatie (WHO klasse 2), na 

clomifeencitraat (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 363 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Stoornissen in de fertiliteit ten gevolge van een 

onvoldoende endogene stimulatie van de gonaden. 

Bij de man: geselecteerde gevallen van een 

gestoorde spermatogenese. 

Verkorte indicatie: Gestoorde spermatogenese (Volw. Man) 
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Indicatienummer: 364 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Gecontroleerde ovariële hyperstimulatie om 

meervoudige follikelgroei te induceren bij 

geassisteerde reproductietechnieken, zoals in vitro 

fertilisatie gevolgd door embryo transfer (IVF/ET), 

gamete intra-fallopian transfer (GIFT) en 

intracytoplasmatische sperma injectie (ICSI). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 365 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Ovulatie-inductie: voor de inductie van ovulatie bij 

vrouwen met amenorroe of anovulatie die niet 

hebben gereageerd op behandeling met 

clomifeencitraat. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 366 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gecontroleerde eierstokhyperstimulatie (COH) bij een 

medisch geassisteerde voortplantingstechniek: 

inductie van meervoudige follikelontwikkeling bij 

vrouwen die een geassisteerde 

voortplantingstechniek ondergaan, zoals IVF (in-

vitrofertilisatie). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MERIOFERT INJPDR FL  75IE + SOLV 1ML WWSP 

 

Zindex nummer: 16637895 

ATC Code: G03GA02 

Werkzame stof: MENOPAUZEGONADOTROFINE 

Registratienummer: 117486 

Fabrikant: GOODLIFE FERTILITY 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 362 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Stoornissen in de fertiliteit ten gevolge van een 

onvoldoende endogene stimulatie van de gonaden. 

Bij de vrouw: infertiliteit veroorzaakt door anovulatie 

(inclusief polycysteus ovarium syndroom [PCOS]), 

indien behandeling met clomifeencitraat geen 

resultaat heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Subfertiliteit door anovulatie (WHO klasse 2), na 

clomifeencitraat (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 363 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Stoornissen in de fertiliteit ten gevolge van een 

onvoldoende endogene stimulatie van de gonaden. 

Bij de man: geselecteerde gevallen van een 

gestoorde spermatogenese. 

Verkorte indicatie: Gestoorde spermatogenese (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 364 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Gecontroleerde ovariële hyperstimulatie om 

meervoudige follikelgroei te induceren bij 

geassisteerde reproductietechnieken, zoals in vitro 

fertilisatie gevolgd door embryo transfer (IVF/ET), 

gamete intra-fallopian transfer (GIFT) en 

intracytoplasmatische sperma injectie (ICSI). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 365 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Ovulatie-inductie: voor de inductie van ovulatie bij 

vrouwen met amenorroe of anovulatie die niet 

hebben gereageerd op behandeling met 

clomifeencitraat. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 366 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gecontroleerde eierstokhyperstimulatie (COH) bij een 

medisch geassisteerde voortplantingstechniek: 

inductie van meervoudige follikelontwikkeling bij 

vrouwen die een geassisteerde 

voortplantingstechniek ondergaan, zoals IVF (in-

vitrofertilisatie). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MERIOFERT INJPDR FL 150IE + SOLV 1ML WWSP 

 

Zindex nummer: 16189418 

ATC Code: G03GA02 

Werkzame stof: MENOPAUZEGONADOTROFINE 

Registratienummer: 114575 

Fabrikant: GOODLIFE FERTILITY 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 362 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Stoornissen in de fertiliteit ten gevolge van een 

onvoldoende endogene stimulatie van de gonaden. 

Bij de vrouw: infertiliteit veroorzaakt door anovulatie 

(inclusief polycysteus ovarium syndroom [PCOS]), 

indien behandeling met clomifeencitraat geen 

resultaat heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Subfertiliteit door anovulatie (WHO klasse 2), na 

clomifeencitraat (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 363 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Stoornissen in de fertiliteit ten gevolge van een 

onvoldoende endogene stimulatie van de gonaden. 

Bij de man: geselecteerde gevallen van een 

gestoorde spermatogenese. 

Verkorte indicatie: Gestoorde spermatogenese (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 364 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Gecontroleerde ovariële hyperstimulatie om 

meervoudige follikelgroei te induceren bij 

geassisteerde reproductietechnieken, zoals in vitro 

fertilisatie gevolgd door embryo transfer (IVF/ET), 

gamete intra-fallopian transfer (GIFT) en 

intracytoplasmatische sperma injectie (ICSI). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 365 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Ovulatie-inductie: voor de inductie van ovulatie bij 

vrouwen met amenorroe of anovulatie die niet 

hebben gereageerd op behandeling met 

clomifeencitraat. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 
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(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 366 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gecontroleerde eierstokhyperstimulatie (COH) bij een 

medisch geassisteerde voortplantingstechniek: 

inductie van meervoudige follikelontwikkeling bij 

vrouwen die een geassisteerde 

voortplantingstechniek ondergaan, zoals IVF (in-

vitrofertilisatie). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MERIOFERT INJPDR FL 150IE + SOLV 1ML WWSP 

 

Zindex nummer: 16637909 

ATC Code: G03GA02 

Werkzame stof: MENOPAUZEGONADOTROFINE 

Registratienummer: 117487 

Fabrikant: GOODLIFE FERTILITY 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 362 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Stoornissen in de fertiliteit ten gevolge van een 

onvoldoende endogene stimulatie van de gonaden. 

Bij de vrouw: infertiliteit veroorzaakt door anovulatie 

(inclusief polycysteus ovarium syndroom [PCOS]), 

indien behandeling met clomifeencitraat geen 

resultaat heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Subfertiliteit door anovulatie (WHO klasse 2), na 

clomifeencitraat (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 363 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Stoornissen in de fertiliteit ten gevolge van een 

onvoldoende endogene stimulatie van de gonaden. 

Bij de man: geselecteerde gevallen van een 

gestoorde spermatogenese. 

Verkorte indicatie: Gestoorde spermatogenese (Volw. Man) 
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Indicatienummer: 364 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Gecontroleerde ovariële hyperstimulatie om 

meervoudige follikelgroei te induceren bij 

geassisteerde reproductietechnieken, zoals in vitro 

fertilisatie gevolgd door embryo transfer (IVF/ET), 

gamete intra-fallopian transfer (GIFT) en 

intracytoplasmatische sperma injectie (ICSI). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 365 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Ovulatie-inductie: voor de inductie van ovulatie bij 

vrouwen met amenorroe of anovulatie die niet 

hebben gereageerd op behandeling met 

clomifeencitraat. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 366 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gecontroleerde eierstokhyperstimulatie (COH) bij een 

medisch geassisteerde voortplantingstechniek: 

inductie van meervoudige follikelontwikkeling bij 

vrouwen die een geassisteerde 

voortplantingstechniek ondergaan, zoals IVF (in-

vitrofertilisatie). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

METVIX CREME 160MG/G 

 

Zindex nummer: 15262987 

ATC Code: L01XD03 

Werkzame stof: METHYLAMINOLEVULINAAT 

Registratienummer: 31130 

Fabrikant: GALDERMA BENELUX BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 367 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Bij volwassenen boven 18 jaar voor de behandeling 

van dunne of niet-hyperkeratotische en niet-

gepigmenteerde actinische keratose in het gezicht en 

op de hoofdhuid waarbij andere behandelingen 

minder geschikt zijn. 

Verkorte indicatie: Actinische keratose, gezicht/hoofdhuid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 368 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassenen boven 18 jaar voor de behandeling 

van een superficiaal en/of nodulair basaalcel 

carcinoom dat niet geschikt is voor andere 

beschikbare behandelingen door de mogelijk aan de 

behandeling gerelateerde morbiditeit en slechte 

cosmetische resultaten, zoals laesies in het 

middengezicht of de oren, laesies op door de zon 

ernstig beschadigde huid, grote laesies of 

terugkerende laesies. 

Verkorte indicatie: BCC, superficiaal of nodulair  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 369 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassenen boven 18 jaar voor de behandeling 

van squameuze cel carcinoom in situ (morbus 

Bowen) als operatieve verwijdering minder geschikt 

is. 

Verkorte indicatie: Morbus Bowen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MITOMYCIN-C KYOWA INJECTIEPOEDER FLACON  2MG 

 

Zindex nummer: 13520695 

ATC Code: L01DC03 

Werkzame stof: MITOMYCINE 

Registratienummer: 9337 

Fabrikant: TAKEDA NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 381 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Intraveneus toegediend bij gecombineerde 

chemotherapie in het geval van niet-kleincellig 

bronchiaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: NSCLC, combi intraveneus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 382 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Intraveneus toegediend bij gecombineerde 
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chemotherapie in het geval van pancreascarcinoom 

in een gevorderd stadium. 

Verkorte indicatie: PancreasC, Adv, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 383 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Intravesicale toediening ter voorkoming van recidief 

bij oppervlakkig urineblaascarcinoom na 

transurethrale resectie. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, oppervlakkig, na transurethrale resectie, 

preventie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 384 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Bij palliatieve tumorbehandeling. 

Verkorte indicatie: Palliatieve behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 385 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Intraveneus toegediend als monochemotherapie of 

bij gecombineerde cytostatische chemotherapie in 

het geval van metastatisch maagcarninoom in een 

gevorderd stadium. 

Verkorte indicatie: MaagCa, Adv of m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 968 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Intraveneus toegediend als monochemotherapie of 

bij gecombineerde cytostatische chemotherapie in 

het geval van metastatische borstkanker in een 

gevorderd stadium. 

Verkorte indicatie: BC, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 375 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van oppervlakkig blaascarcinoom bij 

middel van lokale instillatie. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, oppervlakkig, lokaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 376 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Secundaire therapie (alleen of in combinatie met 

andere farmaca) bij het volgende type van 

gevorderde kanker: adenocarcinoom van de maag. 

Verkorte indicatie: MaagCa, Adv, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 377 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Secundaire therapie (alleen of in combinatie met 

andere farmaca) bij het volgende type van 

gevorderde kanker: van de gastro-intestinale tractus. 
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Verkorte indicatie: Gastro-intestinale kanker, Adv, mono of combi 

 

 

Indicatienummer: 378 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Secundaire therapie (alleen of in combinatie met 

andere farmaca) bij het volgende type van 

gevorderde kanker: de pancreas. 

Verkorte indicatie: PancreasC, Adv mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 379 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Secundaire therapie (alleen of in combinatie met 

andere farmaca) bij het volgende type van 

gevorderde kanker: de mamma. 

Verkorte indicatie: BC, Adv, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 380 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Secundaire therapie (alleen of in combinatie met 

andere farmaca) bij het volgende type van 

gevorderde kanker: het gemetastaseerd 

cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, Adv of m, mono of combi 

 

 

Indicatienummer: 709 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij glaucoomoperaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glaucoomoperatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 882 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassen patiënten met hooggradige primary 

acquired melanosis (PAM), conjunctivamelanoom 

ontstaan in PAM of conjunctivamelanoom waarbij 

aanvullende behandeling met chemotherapie 

geïndiceerd is bijvoorbeeld omdat de lesie niet 

toegankelijk is voor brachytherapie. 

Verkorte indicatie: Hooggradig PAM of conjunctiva melanoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 883 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassen patiënten met Ocular surface squamous 

neoplasia (OSSN), veelal in uitgebreide vorm als 

chirurgie niet mogelijk of niet toereikend is. 

Verkorte indicatie: OSSN (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 925 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voorkomen van laryngopharyngeale 

fibrosering/stenosering bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Laryngopharyngeale fibrosering of stenosering, 
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preventie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1012 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chemoradiatie anuscarcinoom, vulvacarcinoom, 

peritonitis carcinomatosa. 

Verkorte indicatie: AnusC, VulvaC of PeritCarcinomatosa, chemoradiatie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1383 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een spierinvasief 

blaascarcinoom bij volwassenen in combinatie met 5-

FU en bestraling. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, spierinvasief, combi met 5-FU en RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MITOMYCIN-C KYOWA INJECTIEPOEDER FLACON 40MG 

 

Zindex nummer: 14036452 

ATC Code: L01DC03 

Werkzame stof: MITOMYCINE 

Registratienummer: 18987 

Fabrikant: TAKEDA NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 375 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van oppervlakkig blaascarcinoom bij 

middel van lokale instillatie. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, oppervlakkig, lokaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 376 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Secundaire therapie (alleen of in combinatie met 

andere farmaca) bij het volgende type van 

gevorderde kanker: adenocarcinoom van de maag. 

Verkorte indicatie: MaagCa, Adv, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 377 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Secundaire therapie (alleen of in combinatie met 

andere farmaca) bij het volgende type van 

gevorderde kanker: van de gastro-intestinale tractus. 

Verkorte indicatie: Gastro-intestinale kanker, Adv, mono of combi 
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Indicatienummer: 378 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Secundaire therapie (alleen of in combinatie met 

andere farmaca) bij het volgende type van 

gevorderde kanker: de pancreas. 

Verkorte indicatie: PancreasC, Adv mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 379 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Secundaire therapie (alleen of in combinatie met 

andere farmaca) bij het volgende type van 

gevorderde kanker: de mamma. 

Verkorte indicatie: BC, Adv, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 380 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Secundaire therapie (alleen of in combinatie met 

andere farmaca) bij het volgende type van 

gevorderde kanker: het gemetastaseerd 

cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, Adv of m, mono of combi 

 

 

Indicatienummer: 381 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Intraveneus toegediend bij gecombineerde 

chemotherapie in het geval van niet-kleincellig 

bronchiaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: NSCLC, combi intraveneus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 382 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Intraveneus toegediend bij gecombineerde 

chemotherapie in het geval van pancreascarcinoom 

in een gevorderd stadium. 

Verkorte indicatie: PancreasC, Adv, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 383 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Intravesicale toediening ter voorkoming van recidief 

bij oppervlakkig urineblaascarcinoom na 

transurethrale resectie. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, oppervlakkig, na transurethrale resectie, 

preventie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 384 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij palliatieve tumorbehandeling. 

Verkorte indicatie: Palliatieve behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 385 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Intraveneus toegediend als monochemotherapie of 

bij gecombineerde cytostatische chemotherapie in 

het geval van metastatisch maagcarninoom in een 

gevorderd stadium. 

Verkorte indicatie: MaagCa, Adv of m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 968 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Intraveneus toegediend als monochemotherapie of 

bij gecombineerde cytostatische chemotherapie in 

het geval van metastatische borstkanker in een 

gevorderd stadium. 

Verkorte indicatie: BC, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 709 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij glaucoomoperaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glaucoomoperatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 882 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassen patiënten met hooggradige primary 

acquired melanosis (PAM), conjunctivamelanoom 

ontstaan in PAM of conjunctivamelanoom waarbij 

aanvullende behandeling met chemotherapie 

geïndiceerd is bijvoorbeeld omdat de lesie niet 

toegankelijk is voor brachytherapie. 

Verkorte indicatie: Hooggradig PAM of conjunctiva melanoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 883 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassen patiënten met Ocular surface squamous 

neoplasia (OSSN), veelal in uitgebreide vorm als 

chirurgie niet mogelijk of niet toereikend is. 

Verkorte indicatie: OSSN (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 925 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voorkomen van laryngopharyngeale 

fibrosering/stenosering bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Laryngopharyngeale fibrosering of stenosering, 

preventie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1012 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chemoradiatie anuscarcinoom, vulvacarcinoom, 

peritonitis carcinomatosa. 

Verkorte indicatie: AnusC, VulvaC of PeritCarcinomatosa, chemoradiatie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1383 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een spierinvasief 

blaascarcinoom bij volwassenen in combinatie met 5-

FU en bestraling. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, spierinvasief, combi met 5-FU en RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MITOMYCINE VYGORIS INJECTIEPOEDER FLACON 20MG 

 

Zindex nummer: 16039920 

ATC Code: L01DC03 

Werkzame stof: MITOMYCINE 

Registratienummer: 109336 

Fabrikant: EUROCEPT PHARMACEUTICALS 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 375 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van oppervlakkig blaascarcinoom bij 

middel van lokale instillatie. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, oppervlakkig, lokaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 376 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Secundaire therapie (alleen of in combinatie met 

andere farmaca) bij het volgende type van 

gevorderde kanker: adenocarcinoom van de maag. 

Verkorte indicatie: MaagCa, Adv, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 377 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Secundaire therapie (alleen of in combinatie met 

andere farmaca) bij het volgende type van 

gevorderde kanker: van de gastro-intestinale tractus. 

Verkorte indicatie: Gastro-intestinale kanker, Adv, mono of combi 

 

 

Indicatienummer: 378 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Secundaire therapie (alleen of in combinatie met 

andere farmaca) bij het volgende type van 

gevorderde kanker: de pancreas. 

Verkorte indicatie: PancreasC, Adv mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 379 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Secundaire therapie (alleen of in combinatie met 

andere farmaca) bij het volgende type van 
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gevorderde kanker: de mamma. 

Verkorte indicatie: BC, Adv, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 380 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Secundaire therapie (alleen of in combinatie met 

andere farmaca) bij het volgende type van 

gevorderde kanker: het gemetastaseerd 

cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, Adv of m, mono of combi 

 

 

Indicatienummer: 381 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Intraveneus toegediend bij gecombineerde 

chemotherapie in het geval van niet-kleincellig 

bronchiaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: NSCLC, combi intraveneus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 382 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Intraveneus toegediend bij gecombineerde 

chemotherapie in het geval van pancreascarcinoom 

in een gevorderd stadium. 

Verkorte indicatie: PancreasC, Adv, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 383 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Intravesicale toediening ter voorkoming van recidief 

bij oppervlakkig urineblaascarcinoom na 

transurethrale resectie. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, oppervlakkig, na transurethrale resectie, 

preventie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 384 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij palliatieve tumorbehandeling. 

Verkorte indicatie: Palliatieve behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 385 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Intraveneus toegediend als monochemotherapie of 

bij gecombineerde cytostatische chemotherapie in 

het geval van metastatisch maagcarninoom in een 

gevorderd stadium. 

Verkorte indicatie: MaagCa, Adv of m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 968 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Intraveneus toegediend als monochemotherapie of 

bij gecombineerde cytostatische chemotherapie in 

het geval van metastatische borstkanker in een 
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gevorderd stadium. 

Verkorte indicatie: BC, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 709 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij glaucoomoperaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glaucoomoperatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 882 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassen patiënten met hooggradige primary 

acquired melanosis (PAM), conjunctivamelanoom 

ontstaan in PAM of conjunctivamelanoom waarbij 

aanvullende behandeling met chemotherapie 

geïndiceerd is bijvoorbeeld omdat de lesie niet 

toegankelijk is voor brachytherapie. 

Verkorte indicatie: Hooggradig PAM of conjunctiva melanoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 883 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassen patiënten met Ocular surface squamous 

neoplasia (OSSN), veelal in uitgebreide vorm als 

chirurgie niet mogelijk of niet toereikend is. 

Verkorte indicatie: OSSN (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 925 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voorkomen van laryngopharyngeale 

fibrosering/stenosering bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Laryngopharyngeale fibrosering of stenosering, 

preventie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1012 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chemoradiatie anuscarcinoom, vulvacarcinoom, 

peritonitis carcinomatosa. 

Verkorte indicatie: AnusC, VulvaC of PeritCarcinomatosa, chemoradiatie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1383 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een spierinvasief 

blaascarcinoom bij volwassenen in combinatie met 5-

FU en bestraling. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, spierinvasief, combi met 5-FU en RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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MITOXANTRON ACCORD INFVLST CONC 2MG/ML FLAC  5ML 

 

Zindex nummer: 15806561 

ATC Code: L01DB07 

Werkzame stof: MITOXANTRON 

Registratienummer: 26663 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1499 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met corticosteroïden voor palliatie 

(bijv. pijnverlichting) gerelateerd aan gevorderde 

castratieresistente prostaatkanker. 

Verkorte indicatie: CRPC, Adv, combi met corticosteroïden, palliatief 

 

 

Indicatienummer: 744 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL). 

Verkorte indicatie: NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1330 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van gemetastateerde borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, m 

 

 

Indicatienummer: 1331 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van acute myeloïde leukemie (AML) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1332 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatiebehandelingen voor de remissie-

inductiebehandeling van de blastencrisis in 

chronische myeloïde leukemie. 

Verkorte indicatie: CML, blastencrisis, remissie-inductie, combi 

 

 

Indicatienummer: 1333 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor palliatie (bijv. pijnverlichting) gerelateerd aan 

gevorderde castratieresistente prostaatkanker. 

Verkorte indicatie: CRPC, Adv, palliatief 

 

 

Indicatienummer: 1334 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met zeer actieve 

recidiverende multipele sclerose geassocieerd met 

snel ontwikkelende beperkingen waar geen 
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alternatieve therapeutische opties voor bestaan. 

Verkorte indicatie: MS, snel ontwikkelende beperkingen 

 

 

Indicatienummer: 157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute lymfatische leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 820 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: hematologische maligniteiten,waaronder 

acute myeloïde leukemie (AML), acute lymfatische 

leukemie (ALL) en non-Hodgkin lymfoom. 

Verkorte indicatie: Hematologische maligniteiten (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 858 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple sclerose (MS) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MITOXANTRON ACCORD INFVLST CONC 2MG/ML FLAC 10ML 

 

Zindex nummer: 15806588 

ATC Code: L01DB07 

Werkzame stof: MITOXANTRON 

Registratienummer: 26663 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1499 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met corticosteroïden voor palliatie 

(bijv. pijnverlichting) gerelateerd aan gevorderde 

castratieresistente prostaatkanker. 
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Verkorte indicatie: CRPC, Adv, combi met corticosteroïden, palliatief 

 

 

Indicatienummer: 744 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL). 

Verkorte indicatie: NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1330 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van gemetastateerde borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, m 

 

 

Indicatienummer: 1331 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van acute myeloïde leukemie (AML) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1332 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatiebehandelingen voor de remissie-

inductiebehandeling van de blastencrisis in 

chronische myeloïde leukemie. 

Verkorte indicatie: CML, blastencrisis, remissie-inductie, combi 

 

 

Indicatienummer: 1333 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor palliatie (bijv. pijnverlichting) gerelateerd aan 

gevorderde castratieresistente prostaatkanker. 

Verkorte indicatie: CRPC, Adv, palliatief 

 

 

Indicatienummer: 1334 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met zeer actieve 

recidiverende multipele sclerose geassocieerd met 

snel ontwikkelende beperkingen waar geen 

alternatieve therapeutische opties voor bestaan. 

Verkorte indicatie: MS, snel ontwikkelende beperkingen 

 

 

Indicatienummer: 157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute lymfatische leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 820 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: hematologische maligniteiten,waaronder 

acute myeloïde leukemie (AML), acute lymfatische 

leukemie (ALL) en non-Hodgkin lymfoom. 

Verkorte indicatie: Hematologische maligniteiten (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 858 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple sclerose (MS) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MITOXANTRON ACCORD INFVLST CONC 2MG/ML FLAC 12,5ML 

 

Zindex nummer: 15806618 

ATC Code: L01DB07 

Werkzame stof: MITOXANTRON 

Registratienummer: 26663 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1499 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met corticosteroïden voor palliatie 

(bijv. pijnverlichting) gerelateerd aan gevorderde 

castratieresistente prostaatkanker. 

Verkorte indicatie: CRPC, Adv, combi met corticosteroïden, palliatief 

 

 

Indicatienummer: 744 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL). 

Verkorte indicatie: NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1330 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van gemetastateerde borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, m 

 

 

Indicatienummer: 1331 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van acute myeloïde leukemie (AML) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1332 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatiebehandelingen voor de remissie-

inductiebehandeling van de blastencrisis in 

chronische myeloïde leukemie. 

Verkorte indicatie: CML, blastencrisis, remissie-inductie, combi 

 

 

Indicatienummer: 1333 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor palliatie (bijv. pijnverlichting) gerelateerd aan 

gevorderde castratieresistente prostaatkanker. 

Verkorte indicatie: CRPC, Adv, palliatief 

 

 

Indicatienummer: 1334 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met zeer actieve 

recidiverende multipele sclerose geassocieerd met 

snel ontwikkelende beperkingen waar geen 

alternatieve therapeutische opties voor bestaan. 

Verkorte indicatie: MS, snel ontwikkelende beperkingen 

 

 

Indicatienummer: 157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute lymfatische leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 820 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: hematologische maligniteiten,waaronder 

acute myeloïde leukemie (AML), acute lymfatische 

leukemie (ALL) en non-Hodgkin lymfoom. 

Verkorte indicatie: Hematologische maligniteiten (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 858 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple sclerose (MS) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 976 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MITOXANTRON ACCORD INFVLST CONC 2MG/ML FLAC 15ML 

 

Zindex nummer: 15806634 

ATC Code: L01DB07 

Werkzame stof: MITOXANTRON 

Registratienummer: 26663 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1499 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met corticosteroïden voor palliatie 

(bijv. pijnverlichting) gerelateerd aan gevorderde 

castratieresistente prostaatkanker. 

Verkorte indicatie: CRPC, Adv, combi met corticosteroïden, palliatief 

 

 

Indicatienummer: 744 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL). 

Verkorte indicatie: NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1330 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van gemetastateerde borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, m 

 

 

Indicatienummer: 1331 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van acute myeloïde leukemie (AML) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1332 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatiebehandelingen voor de remissie-

inductiebehandeling van de blastencrisis in 

chronische myeloïde leukemie. 

Verkorte indicatie: CML, blastencrisis, remissie-inductie, combi 

 

 

Indicatienummer: 1333 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Voor palliatie (bijv. pijnverlichting) gerelateerd aan 

gevorderde castratieresistente prostaatkanker. 

Verkorte indicatie: CRPC, Adv, palliatief 

 

 

Indicatienummer: 1334 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met zeer actieve 

recidiverende multipele sclerose geassocieerd met 

snel ontwikkelende beperkingen waar geen 

alternatieve therapeutische opties voor bestaan. 

Verkorte indicatie: MS, snel ontwikkelende beperkingen 

 

 

Indicatienummer: 157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute lymfatische leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 820 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: hematologische maligniteiten,waaronder 

acute myeloïde leukemie (AML), acute lymfatische 

leukemie (ALL) en non-Hodgkin lymfoom. 

Verkorte indicatie: Hematologische maligniteiten (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 858 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple sclerose (MS) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MITOXANTRON SANDOZ INFVLST CONC 2MG/ML FLACON  5ML 

 

Zindex nummer: 15415384 

ATC Code: L01DB07 
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Werkzame stof: MITOXANTRON 

Registratienummer: 29568 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1333 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor palliatie (bijv. pijnverlichting) gerelateerd aan 

gevorderde castratieresistente prostaatkanker. 

Verkorte indicatie: CRPC, Adv, palliatief 

 

 

Indicatienummer: 744 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL). 

Verkorte indicatie: NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1330 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van gemetastateerde borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, m 

 

 

Indicatienummer: 1331 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van acute myeloïde leukemie (AML) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1332 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatiebehandelingen voor de remissie-

inductiebehandeling van de blastencrisis in 

chronische myeloïde leukemie. 

Verkorte indicatie: CML, blastencrisis, remissie-inductie, combi 

 

 

Indicatienummer: 1334 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met zeer actieve 

recidiverende multipele sclerose geassocieerd met 

snel ontwikkelende beperkingen waar geen 

alternatieve therapeutische opties voor bestaan. 

Verkorte indicatie: MS, snel ontwikkelende beperkingen 

 

 

Indicatienummer: 1499 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met corticosteroïden voor palliatie 

(bijv. pijnverlichting) gerelateerd aan gevorderde 

castratieresistente prostaatkanker. 

Verkorte indicatie: CRPC, Adv, combi met corticosteroïden, palliatief 

 

 

Indicatienummer: 157 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Acute lymfatische leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 820 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: hematologische maligniteiten,waaronder 

acute myeloïde leukemie (AML), acute lymfatische 

leukemie (ALL) en non-Hodgkin lymfoom. 

Verkorte indicatie: Hematologische maligniteiten (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 858 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple sclerose (MS) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MITOXANTRON SANDOZ INFVLST CONC 2MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 15415392 

ATC Code: L01DB07 

Werkzame stof: MITOXANTRON 

Registratienummer: 29568 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1333 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor palliatie (bijv. pijnverlichting) gerelateerd aan 

gevorderde castratieresistente prostaatkanker. 

Verkorte indicatie: CRPC, Adv, palliatief 

 

 

Indicatienummer: 744 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL). 

Verkorte indicatie: NHL (Volw.) 
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Indicatienummer: 1330 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van gemetastateerde borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, m 

 

 

Indicatienummer: 1331 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van acute myeloïde leukemie (AML) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1332 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatiebehandelingen voor de remissie-

inductiebehandeling van de blastencrisis in 

chronische myeloïde leukemie. 

Verkorte indicatie: CML, blastencrisis, remissie-inductie, combi 

 

 

Indicatienummer: 1334 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met zeer actieve 

recidiverende multipele sclerose geassocieerd met 

snel ontwikkelende beperkingen waar geen 

alternatieve therapeutische opties voor bestaan. 

Verkorte indicatie: MS, snel ontwikkelende beperkingen 

 

 

Indicatienummer: 1499 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met corticosteroïden voor palliatie 

(bijv. pijnverlichting) gerelateerd aan gevorderde 

castratieresistente prostaatkanker. 

Verkorte indicatie: CRPC, Adv, combi met corticosteroïden, palliatief 

 

 

Indicatienummer: 157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute lymfatische leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 820 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: hematologische maligniteiten,waaronder 

acute myeloïde leukemie (AML), acute lymfatische 

leukemie (ALL) en non-Hodgkin lymfoom. 

Verkorte indicatie: Hematologische maligniteiten (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 858 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple sclerose (MS) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MS (Volw.) 
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Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MONONINE INJPDR FL 1000IE + SOLV 10ML + TOEBEHOREN 

 

Zindex nummer: 14198282 

ATC Code: B02BD04 

Werkzame stof: FACTOR IX 

Registratienummer: 16876 

Fabrikant: CSL BEHRING BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 601 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar met 

hemofilie B (aangeboren deficiëntie van factor IX). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1527 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie B 

(congenitale factor IX-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 576 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie B (aangeboren factor IX-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MOZOBIL INJVLST 20MG/ML FLACON 1,2ML 

 

Zindex nummer: 16241169 

ATC Code: L03AX16 

Werkzame stof: PLERIXAFOR 

Registratienummer: EU/1/09/537/001 

Fabrikant: GENZYME EUROPE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 442 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met granulocyte-colony stimulating 

factor (G-CSF), voor het stimuleren van de 

mobilisatie van hematopoëtische stamcellen naar het 

perifere bloed, ten einde deze te verzamelen en 

vervolgens te gebruiken voor autologe transplantatie 

bij volwassen patiënten met een lymfoom of multipel 

myeloom waarbij hematopoëtische stamcellen niet 

goed zijn te mobiliseren. 

Verkorte indicatie: Moeizame Perifeer bloed stamcel harvest bij lymfoom 

of MM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 827 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Mobilisatie stamcellen voor perifere stamcel aferese 

bij onvoldoende effect van G-CSF bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Mobilisatie perifere stamcellen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1249 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van WHIM syndroom (CXCR4 mutatie) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: WHIM syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MYCAMINE INFUSIEPOEDER FLACON  50MG 

 

Zindex nummer: 15557715 

ATC Code: J02AX05 

Werkzame stof: MICAFUNGINE 

Registratienummer: EU/1/08/448/001 

Fabrikant: ASTELLAS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 370 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve candidiasis bij kinderen 

(inclusief neonaten), adolescenten, volwassenen en 

ouderen. 

Verkorte indicatie: Candidiasis, invasief (Volw. en Kind 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 371 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van oesofageale candidiasis bij 

volwassenen, adolescenten >= 16 jaar en ouderen 

voor wie intraveneuze therapie geschikt is. 

Verkorte indicatie: Candiasis, oesofageaal (Volw. en Kind 16-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 372 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Profylaxe van Candida-infectie bij kinderen (inclusief 

neonaten), adolescenten, volwassenen en ouderen 

die allogene hematopoëtische stamceltransplantatie 

ondergaan of van wie wordt verwacht dat ze aan 

neutropenie lijden (absolute neutrofielentelling < 500 

cellen/µl) gedurende 10 dagen of langer. 

Verkorte indicatie: Candida-infectie, profylaxe bij allogene HSCT of 

neutropenie 

 

 

Indicatienummer: 657 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Antischimmel prophylaxe in lever transplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe na levertransplantatie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van chronische pulmonale aspergillose 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, chronisch pulmonaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 678 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten waarbij in verband met toxiciteit 

voriconazol gecontraindiceerd is of waarbij 

monotherapie met een (tri)azol in verband met de 

ernst van de infectie of vermoede of bewezen 

azolresistentie niet aangewezen is. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 801 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: In combinatie met onder andere ambisome 

en azolen bij resistente schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patienten. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, bij immuungecompromiteerden 

(Kind 0-18 jaar) (Resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MYCAMINE INFUSIEPOEDER FLACON  50MG 

 

Zindex nummer: 16570138 

ATC Code: J02AX05 

Werkzame stof: MICAFUNGINE 

Registratienummer: EU/1/08/448/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 370 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve candidiasis bij kinderen 

(inclusief neonaten), adolescenten, volwassenen en 

ouderen. 

Verkorte indicatie: Candidiasis, invasief (Volw. en Kind 18 jaar) 
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Indicatienummer: 371 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van oesofageale candidiasis bij 

volwassenen, adolescenten >= 16 jaar en ouderen 

voor wie intraveneuze therapie geschikt is. 

Verkorte indicatie: Candiasis, oesofageaal (Volw. en Kind 16-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 372 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Profylaxe van Candida-infectie bij kinderen (inclusief 

neonaten), adolescenten, volwassenen en ouderen 

die allogene hematopoëtische stamceltransplantatie 

ondergaan of van wie wordt verwacht dat ze aan 

neutropenie lijden (absolute neutrofielentelling < 500 

cellen/µl) gedurende 10 dagen of langer. 

Verkorte indicatie: Candida-infectie, profylaxe bij allogene HSCT of 

neutropenie 

 

 

Indicatienummer: 657 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antischimmel prophylaxe in lever transplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe na levertransplantatie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van chronische pulmonale aspergillose 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, chronisch pulmonaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 678 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten waarbij in verband met toxiciteit 

voriconazol gecontraindiceerd is of waarbij 

monotherapie met een (tri)azol in verband met de 

ernst van de infectie of vermoede of bewezen 

azolresistentie niet aangewezen is. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 801 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: In combinatie met onder andere ambisome 

en azolen bij resistente schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patienten. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, bij immuungecompromiteerden 

(Kind 0-18 jaar) (Resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 
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Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MYCAMINE INFUSIEPOEDER FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 15557723 

ATC Code: J02AX05 

Werkzame stof: MICAFUNGINE 

Registratienummer: EU/1/08/448/002 

Fabrikant: ASTELLAS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 370 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve candidiasis bij kinderen 

(inclusief neonaten), adolescenten, volwassenen en 

ouderen. 

Verkorte indicatie: Candidiasis, invasief (Volw. en Kind 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 371 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van oesofageale candidiasis bij 

volwassenen, adolescenten >= 16 jaar en ouderen 

voor wie intraveneuze therapie geschikt is. 

Verkorte indicatie: Candiasis, oesofageaal (Volw. en Kind 16-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 372 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Profylaxe van Candida-infectie bij kinderen (inclusief 

neonaten), adolescenten, volwassenen en ouderen 

die allogene hematopoëtische stamceltransplantatie 

ondergaan of van wie wordt verwacht dat ze aan 

neutropenie lijden (absolute neutrofielentelling < 500 

cellen/µl) gedurende 10 dagen of langer. 

Verkorte indicatie: Candida-infectie, profylaxe bij allogene HSCT of 

neutropenie 

 

 

Indicatienummer: 657 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antischimmel prophylaxe in lever transplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe na levertransplantatie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van chronische pulmonale aspergillose 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, chronisch pulmonaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 678 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten waarbij in verband met toxiciteit 

voriconazol gecontraindiceerd is of waarbij 

monotherapie met een (tri)azol in verband met de 

ernst van de infectie of vermoede of bewezen 

azolresistentie niet aangewezen is. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 801 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: In combinatie met onder andere ambisome 

en azolen bij resistente schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patienten. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, bij immuungecompromiteerden 

(Kind 0-18 jaar) (Resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MYCAMINE INFUSIEPOEDER FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 16400860 

ATC Code: J02AX05 

Werkzame stof: MICAFUNGINE 

Registratienummer: EU/1/08/448/002 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 370 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve candidiasis bij kinderen 

(inclusief neonaten), adolescenten, volwassenen en 

ouderen. 

Verkorte indicatie: Candidiasis, invasief (Volw. en Kind 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 371 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van oesofageale candidiasis bij 

volwassenen, adolescenten >= 16 jaar en ouderen 

voor wie intraveneuze therapie geschikt is. 

Verkorte indicatie: Candiasis, oesofageaal (Volw. en Kind 16-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 372 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Profylaxe van Candida-infectie bij kinderen (inclusief 

neonaten), adolescenten, volwassenen en ouderen 

die allogene hematopoëtische stamceltransplantatie 

ondergaan of van wie wordt verwacht dat ze aan 
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neutropenie lijden (absolute neutrofielentelling < 500 

cellen/µl) gedurende 10 dagen of langer. 

Verkorte indicatie: Candida-infectie, profylaxe bij allogene HSCT of 

neutropenie 

 

 

Indicatienummer: 657 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antischimmel prophylaxe in lever transplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe na levertransplantatie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van chronische pulmonale aspergillose 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, chronisch pulmonaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 678 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten waarbij in verband met toxiciteit 

voriconazol gecontraindiceerd is of waarbij 

monotherapie met een (tri)azol in verband met de 

ernst van de infectie of vermoede of bewezen 

azolresistentie niet aangewezen is. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 801 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: In combinatie met onder andere ambisome 

en azolen bij resistente schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patienten. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, bij immuungecompromiteerden 

(Kind 0-18 jaar) (Resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MYCAMINE INFUSIEPOEDER FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 16570006 

ATC Code: J02AX05 

Werkzame stof: MICAFUNGINE 

Registratienummer: EU/1/08/448/002 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 370 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van invasieve candidiasis bij kinderen 

(inclusief neonaten), adolescenten, volwassenen en 

ouderen. 

Verkorte indicatie: Candidiasis, invasief (Volw. en Kind 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 371 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van oesofageale candidiasis bij 

volwassenen, adolescenten >= 16 jaar en ouderen 

voor wie intraveneuze therapie geschikt is. 

Verkorte indicatie: Candiasis, oesofageaal (Volw. en Kind 16-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 372 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Profylaxe van Candida-infectie bij kinderen (inclusief 

neonaten), adolescenten, volwassenen en ouderen 

die allogene hematopoëtische stamceltransplantatie 

ondergaan of van wie wordt verwacht dat ze aan 

neutropenie lijden (absolute neutrofielentelling < 500 

cellen/µl) gedurende 10 dagen of langer. 

Verkorte indicatie: Candida-infectie, profylaxe bij allogene HSCT of 

neutropenie 

 

 

Indicatienummer: 657 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antischimmel prophylaxe in lever transplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe na levertransplantatie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van chronische pulmonale aspergillose 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, chronisch pulmonaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 678 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen 

patiënten waarbij in verband met toxiciteit 

voriconazol gecontraindiceerd is of waarbij 

monotherapie met een (tri)azol in verband met de 

ernst van de infectie of vermoede of bewezen 

azolresistentie niet aangewezen is. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 801 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: In combinatie met onder andere ambisome 
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en azolen bij resistente schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patienten. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, bij immuungecompromiteerden 

(Kind 0-18 jaar) (Resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MYLERAN TABLET 2MG 

 

Zindex nummer: 15758206 

ATC Code: L01AB01 

Werkzame stof: BUSULFAN 

Registratienummer: 262 

Fabrikant: ASPEN NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 104 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Busulfan gevolgd door cyclofosfamide (BuCy2) als 

voorbereidende behandeling voor een conventionele 

hemopoëtische stamceltransplantatie (HPCT) bij 

volwassen patiënten als deze combinatie beschouwd 

wordt als de beste optie. 

Verkorte indicatie: Conventionele HSCT, combi met cyclofosfamide 

voorbereidende behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 105 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Busulfan gevolgd door fludarabine (FB) als 

voorbereidende behandeling voor een hemopoëtische 

stamceltransplantatie (HPCT) bij volwassen patiënten 

die kandidaat zijn voor een verminderde intensiteit 

conditionering (RIC) regime. 

Verkorte indicatie: RIC HSCT, combi met fludarabine voorbereidende 

behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 106 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Busulfan gevolgd door cyclofosfamide (BuCy4) of 

melfalan (BuMel) als voorbereidende behandeling 

voor een conventionele hemopoëtische 

stamceltransplantatie bij pediatrische patiënten. 

Verkorte indicatie: Conventionele HSCT, combi met cyclofosfamide of 

melfalan voorbereidende behandeling (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 107 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de palliatieve behandeling van de chronische 
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fase van chronische myeloïde leukemie. Busulfan is 

niet werkzaam zodra blastenformatie heeft 

plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: CML, chronische fase, palliatieve behandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 108 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij patiënten met myelofibrose met ernstige 

symptomen van hypermetabolisme, met 

hepatomegalie na splenectomie of bij 

symptomatische trombocytose. 

Verkorte indicatie: MF, hypermetabolisme, trombytose of hepatomegalie 

na splenectomie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 109 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als tweedelijnsbehandeling bij essentiële 

trombocytemie en polycytemia vera. 

Verkorte indicatie: ET of PV, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 110 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als onderdeel van conditioneringsbehandeling met 

hoog gedoseerde chemotherapie (meestal in 

combinatie met cyclofosfamide) voorafgaand aan 

autologe of allogene hemopoëtische 

stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: Autologe of allogene HSCT, combi voorbereidende 

behandeling 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MYLOTARG INFUSIEPOEDER FLACON 5MG 

 

Zindex nummer: 16608038 

ATC Code: L01XC05 

Werkzame stof: GEMTUZUMAB OZOGAMICINE 

Registratienummer: EU/1/18/1277/001 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1609 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor combinatiebehandeling met daunorubicine 

(DNR) en cytarabine(AraC) voor de behandeling van 

patiënten van 15 jaar en ouder met niet eerder 

behandelde de novo CD33-positieve acute myeloïde 

leukemie (AML), met uitzondering van acute 

promyelocytaire leukemie (APL). 
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Verkorte indicatie: Onbehandelde CD33+ AML, niet APL, 1e lijn, combi 

met daunorubicine en cytarabine (Volw. en Kind 15-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MYOCET INFPDR FL 50MG + FL LIPOSOMEN + FL BUFFER  

 

Zindex nummer: 16181271 

ATC Code: L01DB01 

Werkzame stof: DOXORUBICINE 

Registratienummer: EU/1/00/141/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 203 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van het met AIDS geassocieerde 

Kaposi-sarcoom (KS) bij patiënten met een lage 

CD4-telling (< 200 CD4-lymfocyten/mm³) en een 

uitgebreide mucocutane of viscerale ziekte. Kan 

worden gebruikt als systemische 

eerstelijnschemotherapie, of als 

tweedelijnschemotherapie bij AIDS-KS-patiënten bij 

wie de ziekte al gevorderd is ondanks, of bij 

patiënten die intolerant geworden zijn voor, de eerder 

toegepaste systemische combinatiechemotherapie 

met tenminste twee van de volgende stoffen: een 

vinca-alkaloïde, bleomycine en standaard 

doxorubicine (of een ander antracycline). 

Verkorte indicatie: KS, laag CD4-getal en uitgebreide mucocutane of 

viscerale ziekte, >= 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 204 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van een gevorderd 

ovariumcarcinoom bij vrouwen bij wie een 

eerstelijnsbehandeling met een chemotherapie op 

basis van platina gefaald heeft. 

Verkorte indicatie: OvariumC, Adv >= 2de lijn (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 205 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Monotherapie bij patiënten met gemetastaseerd 

mammacarcinoom bij wie er een verhoogd risico op 

hartaandoeningen is. 

Verkorte indicatie: BC, m, hoog risico hartaandoening, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 206 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met bortezomib voor de behandeling 

van progressief multipel myeloom bij patiënten die 

ten minste één eerdere behandeling hebben 

gekregen en die reeds een beenmergtransplantatie 

hebben ondergaan of hiervoor niet in aanmerking 

komen. 

Verkorte indicatie: Progressief MM, >= 2de lijn, combi met bortezomib 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 948 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Samen met cyclofosfamide voor de 

eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

mammacarcinoom bij volwassen vrouwen. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met cyclofosfamide (Volw. 

Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 1214 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: SCLC bij volwassenen, tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met carboplatine, cyclofosfamide, 

etoposide en/of paclitaxel. 

Verkorte indicatie: SCLC, 2de lijn, combi met carboplatine, 

cyclofosfamide, etoposide en/of paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1363 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ≥ 2e lijnsbehandeling van progressief MM bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Progressief MM, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2677 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

CD30-positief hodgkinlymfoom (HL) Stadium IV in 

combinatie met brentuximab vedotin, vinblastine en 

dacarbazine. 

Verkorte indicatie: CD30+ HL stadium IV, 1e lijn, combi met 

brentuximab vedotin, vinblastine en dacarbazine 
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(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

MYOZYME INFUSIEPOEDER FLACON 50MG 

 

Zindex nummer: 15148157 

ATC Code: A16AB07 

Werkzame stof: ALGLUCOSIDASE ALFA 

Registratienummer: EU/1/06/333/002 

Fabrikant: GENZYME EUROPE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 31 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Langdurige enzymvervangingstherapie (ERT = 

Enzyme Replacement Therapy) bij patiënten met een 

bevestigde diagnose van de ziekte van Pompe (zure 

alfa-glucosidasedeficiëntie). 

Verkorte indicatie: Ziekte van Pompe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NAGLAZYME INFVLST CONC 1MG/ML FLACON 5ML 

 

Zindex nummer: 16058941 

ATC Code: A16AB08 

Werkzame stof: GALSULFASE 

Registratienummer: EU/1/05/324/001 

Fabrikant: BIOMARIN EUROPE LTD 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 262 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Langdurige enzymvervangende therapie bij patiënten 

met een bevestigde diagnose van 

mucopolysacharidose VI (MPS VI, 

Nacetylgalactosamine 4sulfatase-deficiëntie, 

Maroteaux-Lamy-syndroom). 

Verkorte indicatie: MPS VI 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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NANOGAM INFUSIEVLOEISTOF 50MG/ML FLACON  20ML 

 

Zindex nummer: 15061736 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: 31627 

Fabrikant: Sanquin Plasma Products B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 
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opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 
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Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NANOGAM INFUSIEVLOEISTOF 50MG/ML FLACON  50ML 

 

Zindex nummer: 15061744 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: 31627 

Fabrikant: Sanquin Plasma Products B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 
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en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 
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Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 
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Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 
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Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 
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Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 
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beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NANOGAM INFUSIEVLOEISTOF 50MG/ML FLACON 100ML 
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Zindex nummer: 15061752 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: 31627 

Fabrikant: Sanquin Plasma Products B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 
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Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 
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Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2477 van 4271 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 
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0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 
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voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NANOGAM INFUSIEVLOEISTOF 50MG/ML FLACON 200ML 

 

Zindex nummer: 15061760 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: 31627 

Fabrikant: Sanquin Plasma Products B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-
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18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 
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recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 
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Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 
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Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 
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Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 
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Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NANOGAM INFUSIEVLOEISTOF 50MG/ML FLACON 400ML 

 

Zindex nummer: 15061779 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: 31627 
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Fabrikant: Sanquin Plasma Products B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 
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adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 
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Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2494 van 4271 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 
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syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 
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Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NATULAN CAPSULE 50MG 

 

Zindex nummer: 14239663 

ATC Code: L01XB01 

Werkzame stof: PROCARBAZINE 

Registratienummer: 5077 

Fabrikant: Leadiant GmbH 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 452 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie-chemotherapie voor de behandeling 

van volwassenen met de ziekte van Hodgkin en Non-

Hodgkin’s lymfomen. 

Verkorte indicatie: HL of NHL, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 453 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Pediatrische patiënten: De behandeling van Hodgkin’s 

lymfoom bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 18 jaar 

in combinatie met andere antineoplastische 

geneesmiddelen volgens een geschikt protocol. 

Verkorte indicatie: HL, combi (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1149 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als onderdeel van combinatietherapie voor de 

behandeling van volwassenen met hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 787 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met lomustine en vincristine bij de 

behandeling van 1P/19q co-deletie anaplastisch 
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oligofendendroom bij volwassenen na radiotherapie. 

Verkorte indicatie: Oligodendroom, anaplastisch, 1P/19q co-deletie,  na 

RT, combi met lomustine en vincristine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 822 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren, waaronder gliomen. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 871 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Oligodendroglioma bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Oligodendroom (volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1014 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: gliomen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NATULAN CAPSULE 50MG 

 

Zindex nummer: 16271483 

ATC Code: L01XB01 

Werkzame stof: PROCARBAZINE 

Registratienummer: 5077 

Fabrikant: Leadiant GmbH 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 452 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie-chemotherapie voor de behandeling 

van volwassenen met de ziekte van Hodgkin en Non-

Hodgkin’s lymfomen. 

Verkorte indicatie: HL of NHL, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 453 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Pediatrische patiënten: De behandeling van Hodgkin’s 

lymfoom bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 18 jaar 

in combinatie met andere antineoplastische 

geneesmiddelen volgens een geschikt protocol. 

Verkorte indicatie: HL, combi (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1149 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Als onderdeel van combinatietherapie voor de 

behandeling van volwassenen met hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 787 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met lomustine en vincristine bij de 

behandeling van 1P/19q co-deletie anaplastisch 

oligofendendroom bij volwassenen na radiotherapie. 

Verkorte indicatie: Oligodendroom, anaplastisch, 1P/19q co-deletie,  na 

RT, combi met lomustine en vincristine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 822 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren, waaronder gliomen. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 871 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Oligodendroglioma bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Oligodendroom (volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1014 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: gliomen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NAVELBINE CAPSULE 20MG 

 

Zindex nummer: 16037855 

ATC Code: L01CA04 

Werkzame stof: VINORELBINE 

Registratienummer: 111393 

Fabrikant: PIERRE FABRE SANTE BENELUX SA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 554 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Bij (volwassen) patiënten bij niet kleincellige 

longcarcinoom (stadium 3 of 4). 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium III of IV (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 555 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Bij (volwassen) patiënten als monotherapie bij 
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patiënten met gemetastaseerd mammacarcinoom 

(stadium 4), bij wie chemotherapie met antracyclines 

en taxanen niet succesvol was of niet is aangewezen. 

Verkorte indicatie: BC, m, stadium 4, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 556 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van gemetastaseerd mammacarcinoom 

bij patiënten die niet hebben gereageerd op, of niet 

in aanmerking komen voor, standaard anthracycline- 

bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 557 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd 

niet-kleincellig longcarcinoom, in combinatie met 

cisplatine. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 558 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met 

cisplatine na volledige resectie van stadium II en IIIA 

niet-kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium II of IIIa, na volledige resectie, 

combi met cisplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 839 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Solide tumoren, waaronder 

rhadomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: Solide tumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1273 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: 2e locoregionaal recidief ERMS bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: ERMS, 2e locoregionaal recidief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1391 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van Her2 NEU positief 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met trastuzumab na 

anthracyclinebevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, combi met trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1479 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd 

niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC), in combinatie 
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met carboplatine. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1480 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met 

carboplatine na volledige resectie van stadium II en 

IIIA niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium II of IIA, na volledige resectie, 

combi met carboplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NAVELBINE CAPSULE 30MG 

 

Zindex nummer: 16037863 

ATC Code: L01CA04 

Werkzame stof: VINORELBINE 

Registratienummer: 111394 

Fabrikant: PIERRE FABRE SANTE BENELUX SA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 554 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Bij (volwassen) patiënten bij niet kleincellige 

longcarcinoom (stadium 3 of 4). 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium III of IV (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 555 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Bij (volwassen) patiënten als monotherapie bij 

patiënten met gemetastaseerd mammacarcinoom 

(stadium 4), bij wie chemotherapie met antracyclines 

en taxanen niet succesvol was of niet is aangewezen. 

Verkorte indicatie: BC, m, stadium 4, mono (Volw.) 
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Indicatienummer: 556 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van gemetastaseerd mammacarcinoom 

bij patiënten die niet hebben gereageerd op, of niet 

in aanmerking komen voor, standaard anthracycline- 

bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 557 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd 

niet-kleincellig longcarcinoom, in combinatie met 

cisplatine. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 558 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met 

cisplatine na volledige resectie van stadium II en IIIA 

niet-kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium II of IIIa, na volledige resectie, 

combi met cisplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 839 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Solide tumoren, waaronder 

rhadomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: Solide tumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1273 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: 2e locoregionaal recidief ERMS bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: ERMS, 2e locoregionaal recidief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1391 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van Her2 NEU positief 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met trastuzumab na 

anthracyclinebevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, combi met trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1479 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd 

niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC), in combinatie 

met carboplatine. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1480 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met 

carboplatine na volledige resectie van stadium II en 

IIIA niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium II of IIA, na volledige resectie, 

combi met carboplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NAVELBINE INFVLST CONC 10MG/ML FLACON 1ML 

 

Zindex nummer: 14645971 

ATC Code: L01CA04 

Werkzame stof: VINORELBINE 

Registratienummer: 18020 

Fabrikant: PIERRE FABRE SANTE BENELUX SA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 554 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Bij (volwassen) patiënten bij niet kleincellige 

longcarcinoom (stadium 3 of 4). 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium III of IV (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 555 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Bij (volwassen) patiënten als monotherapie bij 

patiënten met gemetastaseerd mammacarcinoom 

(stadium 4), bij wie chemotherapie met antracyclines 

en taxanen niet succesvol was of niet is aangewezen. 

Verkorte indicatie: BC, m, stadium 4, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 556 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van gemetastaseerd mammacarcinoom 

bij patiënten die niet hebben gereageerd op, of niet 

in aanmerking komen voor, standaard anthracycline- 

bevattende therapie. 
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Verkorte indicatie: BC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 557 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd 

niet-kleincellig longcarcinoom, in combinatie met 

cisplatine. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 558 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met 

cisplatine na volledige resectie van stadium II en IIIA 

niet-kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium II of IIIa, na volledige resectie, 

combi met cisplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 839 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Solide tumoren, waaronder 

rhadomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: Solide tumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1273 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: 2e locoregionaal recidief ERMS bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: ERMS, 2e locoregionaal recidief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1391 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van Her2 NEU positief 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met trastuzumab na 

anthracyclinebevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, combi met trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1479 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd 

niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC), in combinatie 

met carboplatine. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1480 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met 

carboplatine na volledige resectie van stadium II en 

IIIA niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium II of IIA, na volledige resectie, 

combi met carboplatine adjuvant (Volw.) 
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Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NAVELBINE INFVLST CONC 10MG/ML FLACON 5ML 

 

Zindex nummer: 14646005 

ATC Code: L01CA04 

Werkzame stof: VINORELBINE 

Registratienummer: 18020 

Fabrikant: PIERRE FABRE SANTE BENELUX SA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 554 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Bij (volwassen) patiënten bij niet kleincellige 

longcarcinoom (stadium 3 of 4). 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium III of IV (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 555 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Bij (volwassen) patiënten als monotherapie bij 

patiënten met gemetastaseerd mammacarcinoom 

(stadium 4), bij wie chemotherapie met antracyclines 

en taxanen niet succesvol was of niet is aangewezen. 

Verkorte indicatie: BC, m, stadium 4, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 556 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van gemetastaseerd mammacarcinoom 

bij patiënten die niet hebben gereageerd op, of niet 

in aanmerking komen voor, standaard anthracycline- 

bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 557 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd 
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niet-kleincellig longcarcinoom, in combinatie met 

cisplatine. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 558 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met 

cisplatine na volledige resectie van stadium II en IIIA 

niet-kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium II of IIIa, na volledige resectie, 

combi met cisplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 839 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Solide tumoren, waaronder 

rhadomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: Solide tumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1273 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: 2e locoregionaal recidief ERMS bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: ERMS, 2e locoregionaal recidief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1391 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van Her2 NEU positief 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met trastuzumab na 

anthracyclinebevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, combi met trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1479 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd 

niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC), in combinatie 

met carboplatine. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1480 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met 

carboplatine na volledige resectie van stadium II en 

IIIA niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium II of IIA, na volledige resectie, 

combi met carboplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 
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Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NEXAVAR TABLET FILMOMHULD 200MG 

 

Zindex nummer: 15195252 

ATC Code: L01XE05 

Werkzame stof: SORAFENIB 

Registratienummer: EU/1/06/342/001 

Fabrikant: BAYER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 487 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 488 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom, bij wie eerdere therapie gebaseerd 

op interferon-alfa of interleukine-2 faalde of die 

ongeschikt geacht worden voor deze therapie. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na interferon-alfa of interleukine-2 (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 489 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met progressief, lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd, gedifferentieerd 

(papillair/folliculair/Hürthle-cel) voor radioactief 

jodium refractair schildkliercarcinoom. 

Verkorte indicatie: SchildklierC, progressief, LA of m, therapieresistentie 

voor radioactief jodium (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 
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Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NEXAVAR TABLET FILMOMHULD 200MG 

 

Zindex nummer: 15901548 

ATC Code: L01XE05 

Werkzame stof: SORAFENIB 

Registratienummer: EU/1/06/342/001 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 487 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 488 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom, bij wie eerdere therapie gebaseerd 

op interferon-alfa of interleukine-2 faalde of die 

ongeschikt geacht worden voor deze therapie. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na interferon-alfa of interleukine-2 (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 489 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met progressief, lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd, gedifferentieerd 

(papillair/folliculair/Hürthle-cel) voor radioactief 

jodium refractair schildkliercarcinoom. 

Verkorte indicatie: SchildklierC, progressief, LA of m, therapieresistentie 

voor radioactief jodium (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NEXAVAR TABLET FILMOMHULD 200MG 

 

Zindex nummer: 15910083 

ATC Code: L01XE05 

Werkzame stof: SORAFENIB 

Registratienummer: EU/1/06/342/001 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 487 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 488 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom, bij wie eerdere therapie gebaseerd 

op interferon-alfa of interleukine-2 faalde of die 

ongeschikt geacht worden voor deze therapie. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na interferon-alfa of interleukine-2 (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 489 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met progressief, lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd, gedifferentieerd 

(papillair/folliculair/Hürthle-cel) voor radioactief 

jodium refractair schildkliercarcinoom. 

Verkorte indicatie: SchildklierC, progressief, LA of m, therapieresistentie 

voor radioactief jodium (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NEXAVAR TABLET FILMOMHULD 200MG 

 

Zindex nummer: 15977900 

ATC Code: L01XE05 

Werkzame stof: SORAFENIB 

Registratienummer: EU/1/06/342/001 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 487 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 488 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom, bij wie eerdere therapie gebaseerd 
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op interferon-alfa of interleukine-2 faalde of die 

ongeschikt geacht worden voor deze therapie. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na interferon-alfa of interleukine-2 (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 489 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met progressief, lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd, gedifferentieerd 

(papillair/folliculair/Hürthle-cel) voor radioactief 

jodium refractair schildkliercarcinoom. 

Verkorte indicatie: SchildklierC, progressief, LA of m, therapieresistentie 

voor radioactief jodium (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NEXAVAR TABLET FILMOMHULD 200MG 

 

Zindex nummer: 15978486 

ATC Code: L01XE05 

Werkzame stof: SORAFENIB 

Registratienummer: EU/1/06/342/001 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 487 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 488 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom, bij wie eerdere therapie gebaseerd 

op interferon-alfa of interleukine-2 faalde of die 

ongeschikt geacht worden voor deze therapie. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na interferon-alfa of interleukine-2 (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 489 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met progressief, lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd, gedifferentieerd 

(papillair/folliculair/Hürthle-cel) voor radioactief 

jodium refractair schildkliercarcinoom. 
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Verkorte indicatie: SchildklierC, progressief, LA of m, therapieresistentie 

voor radioactief jodium (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NEXAVAR TABLET FILMOMHULD 200MG 

 

Zindex nummer: 16064135 

ATC Code: L01XE05 

Werkzame stof: SORAFENIB 

Registratienummer: EU/1/06/342/001 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 487 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 488 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom, bij wie eerdere therapie gebaseerd 

op interferon-alfa of interleukine-2 faalde of die 

ongeschikt geacht worden voor deze therapie. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na interferon-alfa of interleukine-2 (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 489 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met progressief, lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd, gedifferentieerd 

(papillair/folliculair/Hürthle-cel) voor radioactief 

jodium refractair schildkliercarcinoom. 

Verkorte indicatie: SchildklierC, progressief, LA of m, therapieresistentie 

voor radioactief jodium (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 
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Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NEXAVAR TABLET FILMOMHULD 200MG 

 

Zindex nummer: 16734319 

ATC Code: L01XE05 

Werkzame stof: SORAFENIB 

Registratienummer: EU/1/06/342/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 487 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 488 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom, bij wie eerdere therapie gebaseerd 

op interferon-alfa of interleukine-2 faalde of die 

ongeschikt geacht worden voor deze therapie. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na interferon-alfa of interleukine-2 (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 489 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met progressief, lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd, gedifferentieerd 

(papillair/folliculair/Hürthle-cel) voor radioactief 

jodium refractair schildkliercarcinoom. 

Verkorte indicatie: SchildklierC, progressief, LA of m, therapieresistentie 

voor radioactief jodium (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NINLARO CAPSULE 2,3MG 

 

Zindex nummer: 16345096 

ATC Code: L01XX50 

Werkzame stof: IXAZOMIB 

Registratienummer: EU/1/16/1094/001 
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Fabrikant: TAKEDA NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1352 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met lenalidomide en dexamethason 

voor de behandeling van multipel myeloom bij 

volwassen patiënten die ten minste een eerdere 

behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met lenalidomide en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NINLARO CAPSULE 2,3MG 

 

Zindex nummer: 16745191 

ATC Code: L01XX50 

Werkzame stof: IXAZOMIB 

Registratienummer: EU/1/16/1094/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1352 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met lenalidomide en dexamethason 

voor de behandeling van multipel myeloom bij 

volwassen patiënten die ten minste een eerdere 

behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met lenalidomide en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NINLARO CAPSULE 2,3MG 

 

Zindex nummer: 16779363 

ATC Code: L01XX50 

Werkzame stof: IXAZOMIB 

Registratienummer: EU/1/16/1094/001 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1352 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met lenalidomide en dexamethason 

voor de behandeling van multipel myeloom bij 
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volwassen patiënten die ten minste een eerdere 

behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met lenalidomide en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NINLARO CAPSULE 2,3MG 

 

Zindex nummer: 16782739 

ATC Code: L01XX50 

Werkzame stof: IXAZOMIB 

Registratienummer: EU/1/16/1094/001 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1352 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met lenalidomide en dexamethason 

voor de behandeling van multipel myeloom bij 

volwassen patiënten die ten minste een eerdere 

behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met lenalidomide en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NINLARO CAPSULE 3MG 

 

Zindex nummer: 16345088 

ATC Code: L01XX50 

Werkzame stof: IXAZOMIB 

Registratienummer: EU/1/16/1094/002 

Fabrikant: TAKEDA NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1352 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met lenalidomide en dexamethason 

voor de behandeling van multipel myeloom bij 

volwassen patiënten die ten minste een eerdere 

behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met lenalidomide en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 
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Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NINLARO CAPSULE 3MG 

 

Zindex nummer: 16723325 

ATC Code: L01XX50 

Werkzame stof: IXAZOMIB 

Registratienummer: EU/1/16/1094/002 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1352 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met lenalidomide en dexamethason 

voor de behandeling van multipel myeloom bij 

volwassen patiënten die ten minste een eerdere 

behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met lenalidomide en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NINLARO CAPSULE 3MG 

 

Zindex nummer: 16731166 

ATC Code: L01XX50 

Werkzame stof: IXAZOMIB 

Registratienummer: EU/1/16/1094/002 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1352 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met lenalidomide en dexamethason 

voor de behandeling van multipel myeloom bij 

volwassen patiënten die ten minste een eerdere 

behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met lenalidomide en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NINLARO CAPSULE 3MG 
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Zindex nummer: 16751418 

ATC Code: L01XX50 

Werkzame stof: IXAZOMIB 

Registratienummer: EU/1/16/1094/002 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1352 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met lenalidomide en dexamethason 

voor de behandeling van multipel myeloom bij 

volwassen patiënten die ten minste een eerdere 

behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met lenalidomide en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NINLARO CAPSULE 3MG 

 

Zindex nummer: 16755235 

ATC Code: L01XX50 

Werkzame stof: IXAZOMIB 

Registratienummer: EU/1/16/1094/002 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1352 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met lenalidomide en dexamethason 

voor de behandeling van multipel myeloom bij 

volwassen patiënten die ten minste een eerdere 

behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met lenalidomide en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NINLARO CAPSULE 4MG 

 

Zindex nummer: 16345061 

ATC Code: L01XX50 

Werkzame stof: IXAZOMIB 

Registratienummer: EU/1/16/1094/003 

Fabrikant: TAKEDA NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 1352 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met lenalidomide en dexamethason 

voor de behandeling van multipel myeloom bij 

volwassen patiënten die ten minste een eerdere 

behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met lenalidomide en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NINLARO CAPSULE 4MG 

 

Zindex nummer: 16668464 

ATC Code: L01XX50 

Werkzame stof: IXAZOMIB 

Registratienummer: EU/1/16/1094/003 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1352 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met lenalidomide en dexamethason 

voor de behandeling van multipel myeloom bij 

volwassen patiënten die ten minste een eerdere 

behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met lenalidomide en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NINLARO CAPSULE 4MG 

 

Zindex nummer: 16728629 

ATC Code: L01XX50 

Werkzame stof: IXAZOMIB 

Registratienummer: EU/1/16/1094/003 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1352 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met lenalidomide en dexamethason 

voor de behandeling van multipel myeloom bij 

volwassen patiënten die ten minste een eerdere 

behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met lenalidomide en 
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dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NINLARO CAPSULE 4MG 

 

Zindex nummer: 16732421 

ATC Code: L01XX50 

Werkzame stof: IXAZOMIB 

Registratienummer: EU/1/16/1094/003 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1352 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met lenalidomide en dexamethason 

voor de behandeling van multipel myeloom bij 

volwassen patiënten die ten minste een eerdere 

behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met lenalidomide en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NINLARO CAPSULE 4MG 

 

Zindex nummer: 16755243 

ATC Code: L01XX50 

Werkzame stof: IXAZOMIB 

Registratienummer: EU/1/16/1094/003 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1352 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met lenalidomide en dexamethason 

voor de behandeling van multipel myeloom bij 

volwassen patiënten die ten minste een eerdere 

behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met lenalidomide en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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NONAFACT INJECTIEPOEDER FLACON  500IE + SOLV  5ML 

 

Zindex nummer: 14670224 

ATC Code: B02BD04 

Werkzame stof: FACTOR IX 

Registratienummer: EU/1/01/186/001 

Fabrikant: Sanquin Plasma Products B.V. 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 601 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar met 

hemofilie B (aangeboren deficiëntie van factor IX). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1527 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie B 

(congenitale factor IX-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 576 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie B (aangeboren factor IX-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NONAFACT INJECTIEPOEDER FLACON 1000IE + SOLV 10ML 

 

Zindex nummer: 14670232 

ATC Code: B02BD04 

Werkzame stof: FACTOR IX 

Registratienummer: EU/1/01/186/002 

Fabrikant: Sanquin Plasma Products B.V. 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 601 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar met 

hemofilie B (aangeboren deficiëntie van factor IX). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1527 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie B 

(congenitale factor IX-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 576 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie B (aangeboren factor IX-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NORDITROPIN FLEXPRO INJVLST  5MG/WWSP 1,5ML 

 

Zindex nummer: 15583694 

ATC Code: H01AC01 

Werkzame stof: SOMATROPINE 

Registratienummer: 105180 

Fabrikant: NOVO NORDISK BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 478 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen ten 

gevolge van een insufficiënte productie van 

groeihormoon (groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 479 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg van Turnersyndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 480 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met een Prader-Willi 

syndroom (PWS) ter verbetering van groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose PWS dient te 

worden bevestigd door middel van geschikte 

genetische tests. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 481 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 483 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Begin op volwassen leeftijd: Patiënten die een 

ernstige groeihormoondeficiëntie hebben die verband 

houdt met multipele hormoondeficiënties als gevolg 

van bekend hypothalamisch of hypofysair lijden en 

die ten minste één andere 

hypofysehormoondeficiëntie hebben, behoudens 

prolactine. Deze patiënten dienen een geschikte 

dynamische test te ondergaan om een 

groeihormoondeficiëntie vast te stellen of uit te 

sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 484 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Begin tijdens de kindertijd: Patiënten die in hun 

kindertijd een tekort aan groeihormoon hadden als 

gevolg van congenitale, genetische, verworven of 

idiopathische oorzaken. Patiënten met 

groeihormoondeficiëntie (GHD) stammend uit de 

kindertijd dienen na voltooiing van de lengtegroei te 

worden herbeoordeeld op de secretiecapaciteit voor 

groeihormoon. Bij patiënten die een grote kans lopen 

op een aanhoudende GHD, d.w.z. door een 

congenitale oorzaak of als neveneffect van hypofysair 

hypothalamisch lijden of een trauma, dient een 

Insuline-achtige groeifactor I (IGF-I) SDS < -2 na 

tenminste 4 weken stoppen met 

groeihormoonbehandeling, als voldoende bewijs voor 

een verborgen GHD te worden gezien. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 486 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

groeifalen geassocieerd met SHOX deficiëntie, die is 

vastgesled door DNA analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SHOX deficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1125 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen met een 

duidelijke groeihormoondeficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 
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Indicatienummer: 1126 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de lange-termijnbehandeling van kinderen met 

groeistoornissen als gevolg van een ontoereikende 

secretie van normaal endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1127 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van een kleine gestalte bij 

kinderen ten gevolge van het syndroom van Turner 

dat is vastgesteld door chromosoomanalyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1128 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeiachterstand bij 

kinderen in de prepuberteit met een chronische 

nierfunctiestoornis. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1130 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met een 

ernstige groeihormoondeficiëntie op volwassen 

leeftijd worden gedefinieerd als patiënten met 

bekende hypothalamus-hypofyse pathologie en 

tenminste één bekende hypofyse-hormoon 

deficiëntie, niet zijnde prolactine. Deze patiënten 

moeten één enkele dynamische test ondergaan om 

de diagnose groeihormoondeficiëntie te stellen of uit 

te sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1131 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Bij patiënten met in de jeugd ingetreden, geïsoleerde 

groeihormoondeficiëntie (geen bewijs voor een 

hypothalamus-hypofyse-aandoening of bestraling van 

de schedel), worden twee dynamische (stimulatie-) 

testen aanbevolen, behalve voor diegenen die lage 

IGF-I concentraties hebben (<-2 SDS), voor wie één 

test in overweging moet worden genomen. De 

referentiewaarde (cut-off point) van de dynamische 

test moet strikt gehanteerd worden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1132 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van kinderen met 

groeiachterstand als gevolg van onvoldoende 
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groeihormoonsecretie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1133 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van groeiachterstand als 

gevolg van het syndroom van Turner, bevestigd door 

middel van chromosoom-analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1134 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen ten gevolge van 

onvoldoende productie van groeihormoon 

(groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1135 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

Turner-syndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1136 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1137 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen (huidige lengte 

standaarddeviatie score (SDS) < -2,5 en met een 

voor de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1) 

bij kleine kinderen/adolescenten die bij de geboorte 

te klein waren voor de zwangerschapsduur (SGA = 

small for gestational age) met een geboortegewicht 

en/of -lengte kleiner dan –2 standaarddeviatie (SD) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

in het afgelopen jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1138 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met een Prader-Willi-syndroom (PWS) 

voor verbetering van de groei en 
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lichaamssamenstelling. De diagnose ‘PWS’ dient door 

het juiste genetische onderzoek te worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1139 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van kinderen met 

groeistoornissen veroorzaakt door onvoldoende 

secretie van endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1140 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van meisjes vanaf 2 jaar oud 

met groeistoornissen geassocieerd met het syndroom 

van Turner. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1141 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen vóór de puberteit met 

groeistoornissen geassocieerd met chronische 

nierinsufficiëntie tot het moment van 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1142 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens het volwassen leven: De patiënt 

heeft een tekort aan groeihormoon als gevolg van 

een aandoening van de hypothalamus of hypofyse en 

minstens één ander vastgesteld hormoontekort 

(behalve prolactine). Er moeten geen tests voor 

groeihormoondeficiëntie worden uitgevoerd totdat 

voldoende substitutiebehandeling voor de andere 

hormoontekorten is ingesteld. Voorafgaand aan de 

behandeling moet groeihormoondeficiëntie op de 

juiste wijze worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1143 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens de jeugd: Patiënten bij wie 

groeihormoontekort tijdens de jeugd ontstaan is, 

moeten opnieuw getest worden om het 

groeihormoontekort tijdens hun volwassenheid te 

bevestigen alvorens substitutiebehandeling wordt 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2529 van 4271 

gestart. Voorafgaand aan de behandeling moet 

groeihormoondeficiëntie op de juiste wijze worden 

bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1129 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van groeistoornissen bij kleine 

kinderen (huidige lengte SDS < -2,5 en met een voor 

de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1), die 

bij geboorte te klein of te licht zijn voor de duur van 

de zwangerschap (geboortegewicht en/of lengte 

kleiner dan –2SD) (SGA / small for gestational age) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

gedurende het laatste jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1144 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Vertraagde groei bij kinderen ten gevolge van 

onvoldoende groeihormoon productie (GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1145 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Vertraagde groei bij meisjes ten gevolge van 

gonadale disgenesie (syndroom van Turner). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1146 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Vertraagde groei bij prepuberale kinderen ten 

gevolge van chronische nierziekte. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1147 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de jeugd moeten 

opnieuw worden onderzocht voor de 

secretiecapaciteit van groeihormoon nadat de groei is 

voltooid. Onderzoek is niet noodzakelijk voor 

patiënten met meer dan drie hypofyse-

hormoonafwijkingen, met ernstige 

groeihormoondeficiëntie voortkomend uit een 

vastgestelde genetische oorzaak, voortkomend uit 

structurele hypothalamus-hypofyse afwijkingen, 

voortkomend uit tumoren in het centraal 

zenuwstelsel of door bestraling met een hoge dosis 

van het hoofd of met groeihormoondeficiëntie 
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voortkomend uit een aandoening of insult van de 

hypofyse/hypothalamus, wanneer de waarden van 

serum insulin-like growth factor (IGF-I) <-2 SDS zijn 

na ten minste vier weken groeihormoonbehandeling. 

Bij alle andere patiënten is een IGF-I meting en één 

groeihormoonstimulatietest vereist. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1148 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de volwassen 

leeftijd:Duidelijk aanwezige groeihormoondeficiëntie 

bij personen met een bekende hypothalamus-

/hypofyse-afwijking, bestraling van het hoofd en 

hersentraumata. Groeihormoondeficiëntie moet met 

één andere asdeficiëntie geassocieerd zijn, anders 

dan prolactine. Groeihormoondeficiëntie moet 

aangetoond zijn middels een provocatietest, nadat 

adequate substitutietherapie voor elke andere 

deficiënte as heeft plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NORDITROPIN FLEXPRO INJVLST 10MG/WWSP 1,5ML 

 

Zindex nummer: 15583708 

ATC Code: H01AC01 

Werkzame stof: SOMATROPINE 

Registratienummer: 105181 

Fabrikant: NOVO NORDISK BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 478 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen ten 

gevolge van een insufficiënte productie van 

groeihormoon (groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 479 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg van Turnersyndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 480 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met een Prader-Willi 

syndroom (PWS) ter verbetering van groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose PWS dient te 

worden bevestigd door middel van geschikte 

genetische tests. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 481 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 483 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Begin op volwassen leeftijd: Patiënten die een 

ernstige groeihormoondeficiëntie hebben die verband 

houdt met multipele hormoondeficiënties als gevolg 

van bekend hypothalamisch of hypofysair lijden en 

die ten minste één andere 

hypofysehormoondeficiëntie hebben, behoudens 

prolactine. Deze patiënten dienen een geschikte 

dynamische test te ondergaan om een 

groeihormoondeficiëntie vast te stellen of uit te 

sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 484 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Begin tijdens de kindertijd: Patiënten die in hun 

kindertijd een tekort aan groeihormoon hadden als 

gevolg van congenitale, genetische, verworven of 

idiopathische oorzaken. Patiënten met 

groeihormoondeficiëntie (GHD) stammend uit de 

kindertijd dienen na voltooiing van de lengtegroei te 

worden herbeoordeeld op de secretiecapaciteit voor 

groeihormoon. Bij patiënten die een grote kans lopen 

op een aanhoudende GHD, d.w.z. door een 

congenitale oorzaak of als neveneffect van hypofysair 
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hypothalamisch lijden of een trauma, dient een 

Insuline-achtige groeifactor I (IGF-I) SDS < -2 na 

tenminste 4 weken stoppen met 

groeihormoonbehandeling, als voldoende bewijs voor 

een verborgen GHD te worden gezien. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 486 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

groeifalen geassocieerd met SHOX deficiëntie, die is 

vastgesled door DNA analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SHOX deficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1125 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen met een 

duidelijke groeihormoondeficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1126 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de lange-termijnbehandeling van kinderen met 

groeistoornissen als gevolg van een ontoereikende 

secretie van normaal endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1127 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van een kleine gestalte bij 

kinderen ten gevolge van het syndroom van Turner 

dat is vastgesteld door chromosoomanalyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1128 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeiachterstand bij 

kinderen in de prepuberteit met een chronische 

nierfunctiestoornis. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1130 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met een 

ernstige groeihormoondeficiëntie op volwassen 

leeftijd worden gedefinieerd als patiënten met 

bekende hypothalamus-hypofyse pathologie en 

tenminste één bekende hypofyse-hormoon 

deficiëntie, niet zijnde prolactine. Deze patiënten 

moeten één enkele dynamische test ondergaan om 

de diagnose groeihormoondeficiëntie te stellen of uit 
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te sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1131 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Bij patiënten met in de jeugd ingetreden, geïsoleerde 

groeihormoondeficiëntie (geen bewijs voor een 

hypothalamus-hypofyse-aandoening of bestraling van 

de schedel), worden twee dynamische (stimulatie-) 

testen aanbevolen, behalve voor diegenen die lage 

IGF-I concentraties hebben (<-2 SDS), voor wie één 

test in overweging moet worden genomen. De 

referentiewaarde (cut-off point) van de dynamische 

test moet strikt gehanteerd worden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1132 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van kinderen met 

groeiachterstand als gevolg van onvoldoende 

groeihormoonsecretie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1133 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van groeiachterstand als 

gevolg van het syndroom van Turner, bevestigd door 

middel van chromosoom-analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1134 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen ten gevolge van 

onvoldoende productie van groeihormoon 

(groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1135 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

Turner-syndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1136 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1137 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen (huidige lengte 

standaarddeviatie score (SDS) < -2,5 en met een 

voor de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1) 

bij kleine kinderen/adolescenten die bij de geboorte 

te klein waren voor de zwangerschapsduur (SGA = 

small for gestational age) met een geboortegewicht 

en/of -lengte kleiner dan –2 standaarddeviatie (SD) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

in het afgelopen jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1138 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met een Prader-Willi-syndroom (PWS) 

voor verbetering van de groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose ‘PWS’ dient door 

het juiste genetische onderzoek te worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1139 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van kinderen met 

groeistoornissen veroorzaakt door onvoldoende 

secretie van endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1140 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van meisjes vanaf 2 jaar oud 

met groeistoornissen geassocieerd met het syndroom 

van Turner. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1141 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen vóór de puberteit met 

groeistoornissen geassocieerd met chronische 

nierinsufficiëntie tot het moment van 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1142 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens het volwassen leven: De patiënt 
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heeft een tekort aan groeihormoon als gevolg van 

een aandoening van de hypothalamus of hypofyse en 

minstens één ander vastgesteld hormoontekort 

(behalve prolactine). Er moeten geen tests voor 

groeihormoondeficiëntie worden uitgevoerd totdat 

voldoende substitutiebehandeling voor de andere 

hormoontekorten is ingesteld. Voorafgaand aan de 

behandeling moet groeihormoondeficiëntie op de 

juiste wijze worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1143 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens de jeugd: Patiënten bij wie 

groeihormoontekort tijdens de jeugd ontstaan is, 

moeten opnieuw getest worden om het 

groeihormoontekort tijdens hun volwassenheid te 

bevestigen alvorens substitutiebehandeling wordt 

gestart. Voorafgaand aan de behandeling moet 

groeihormoondeficiëntie op de juiste wijze worden 

bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1129 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van groeistoornissen bij kleine 

kinderen (huidige lengte SDS < -2,5 en met een voor 

de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1), die 

bij geboorte te klein of te licht zijn voor de duur van 

de zwangerschap (geboortegewicht en/of lengte 

kleiner dan –2SD) (SGA / small for gestational age) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

gedurende het laatste jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1144 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Vertraagde groei bij kinderen ten gevolge van 

onvoldoende groeihormoon productie (GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1145 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Vertraagde groei bij meisjes ten gevolge van 

gonadale disgenesie (syndroom van Turner). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1146 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Vertraagde groei bij prepuberale kinderen ten 

gevolge van chronische nierziekte. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1147 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de jeugd moeten 

opnieuw worden onderzocht voor de 

secretiecapaciteit van groeihormoon nadat de groei is 

voltooid. Onderzoek is niet noodzakelijk voor 

patiënten met meer dan drie hypofyse-

hormoonafwijkingen, met ernstige 

groeihormoondeficiëntie voortkomend uit een 

vastgestelde genetische oorzaak, voortkomend uit 

structurele hypothalamus-hypofyse afwijkingen, 

voortkomend uit tumoren in het centraal 

zenuwstelsel of door bestraling met een hoge dosis 

van het hoofd of met groeihormoondeficiëntie 

voortkomend uit een aandoening of insult van de 

hypofyse/hypothalamus, wanneer de waarden van 

serum insulin-like growth factor (IGF-I) <-2 SDS zijn 

na ten minste vier weken groeihormoonbehandeling. 

Bij alle andere patiënten is een IGF-I meting en één 

groeihormoonstimulatietest vereist. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1148 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de volwassen 

leeftijd:Duidelijk aanwezige groeihormoondeficiëntie 

bij personen met een bekende hypothalamus-

/hypofyse-afwijking, bestraling van het hoofd en 

hersentraumata. Groeihormoondeficiëntie moet met 

één andere asdeficiëntie geassocieerd zijn, anders 

dan prolactine. Groeihormoondeficiëntie moet 

aangetoond zijn middels een provocatietest, nadat 

adequate substitutietherapie voor elke andere 

deficiënte as heeft plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 
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Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NORDITROPIN SIMPLEXX INJVLST  5MG/PATROON 1,5ML 

 

Zindex nummer: 14287005 

ATC Code: H01AC01 

Werkzame stof: SOMATROPINE 

Registratienummer: 24223 

Fabrikant: NOVO NORDISK BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 478 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen ten 

gevolge van een insufficiënte productie van 

groeihormoon (groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 479 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg van Turnersyndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 480 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met een Prader-Willi 

syndroom (PWS) ter verbetering van groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose PWS dient te 

worden bevestigd door middel van geschikte 

genetische tests. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 481 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 483 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Begin op volwassen leeftijd: Patiënten die een 

ernstige groeihormoondeficiëntie hebben die verband 

houdt met multipele hormoondeficiënties als gevolg 

van bekend hypothalamisch of hypofysair lijden en 
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die ten minste één andere 

hypofysehormoondeficiëntie hebben, behoudens 

prolactine. Deze patiënten dienen een geschikte 

dynamische test te ondergaan om een 

groeihormoondeficiëntie vast te stellen of uit te 

sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 484 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Begin tijdens de kindertijd: Patiënten die in hun 

kindertijd een tekort aan groeihormoon hadden als 

gevolg van congenitale, genetische, verworven of 

idiopathische oorzaken. Patiënten met 

groeihormoondeficiëntie (GHD) stammend uit de 

kindertijd dienen na voltooiing van de lengtegroei te 

worden herbeoordeeld op de secretiecapaciteit voor 

groeihormoon. Bij patiënten die een grote kans lopen 

op een aanhoudende GHD, d.w.z. door een 

congenitale oorzaak of als neveneffect van hypofysair 

hypothalamisch lijden of een trauma, dient een 

Insuline-achtige groeifactor I (IGF-I) SDS < -2 na 

tenminste 4 weken stoppen met 

groeihormoonbehandeling, als voldoende bewijs voor 

een verborgen GHD te worden gezien. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 486 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

groeifalen geassocieerd met SHOX deficiëntie, die is 

vastgesled door DNA analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SHOX deficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1125 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen met een 

duidelijke groeihormoondeficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1126 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de lange-termijnbehandeling van kinderen met 

groeistoornissen als gevolg van een ontoereikende 

secretie van normaal endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1127 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van een kleine gestalte bij 

kinderen ten gevolge van het syndroom van Turner 

dat is vastgesteld door chromosoomanalyse. 
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Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1128 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeiachterstand bij 

kinderen in de prepuberteit met een chronische 

nierfunctiestoornis. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1130 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met een 

ernstige groeihormoondeficiëntie op volwassen 

leeftijd worden gedefinieerd als patiënten met 

bekende hypothalamus-hypofyse pathologie en 

tenminste één bekende hypofyse-hormoon 

deficiëntie, niet zijnde prolactine. Deze patiënten 

moeten één enkele dynamische test ondergaan om 

de diagnose groeihormoondeficiëntie te stellen of uit 

te sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1131 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Bij patiënten met in de jeugd ingetreden, geïsoleerde 

groeihormoondeficiëntie (geen bewijs voor een 

hypothalamus-hypofyse-aandoening of bestraling van 

de schedel), worden twee dynamische (stimulatie-) 

testen aanbevolen, behalve voor diegenen die lage 

IGF-I concentraties hebben (<-2 SDS), voor wie één 

test in overweging moet worden genomen. De 

referentiewaarde (cut-off point) van de dynamische 

test moet strikt gehanteerd worden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1132 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van kinderen met 

groeiachterstand als gevolg van onvoldoende 

groeihormoonsecretie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1133 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van groeiachterstand als 

gevolg van het syndroom van Turner, bevestigd door 

middel van chromosoom-analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1134 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen ten gevolge van 

onvoldoende productie van groeihormoon 

(groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1135 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

Turner-syndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1136 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1137 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen (huidige lengte 

standaarddeviatie score (SDS) < -2,5 en met een 

voor de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1) 

bij kleine kinderen/adolescenten die bij de geboorte 

te klein waren voor de zwangerschapsduur (SGA = 

small for gestational age) met een geboortegewicht 

en/of -lengte kleiner dan –2 standaarddeviatie (SD) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

in het afgelopen jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1138 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met een Prader-Willi-syndroom (PWS) 

voor verbetering van de groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose ‘PWS’ dient door 

het juiste genetische onderzoek te worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1139 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van kinderen met 

groeistoornissen veroorzaakt door onvoldoende 

secretie van endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1140 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van meisjes vanaf 2 jaar oud 

met groeistoornissen geassocieerd met het syndroom 

van Turner. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1141 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen vóór de puberteit met 

groeistoornissen geassocieerd met chronische 

nierinsufficiëntie tot het moment van 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1142 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens het volwassen leven: De patiënt 

heeft een tekort aan groeihormoon als gevolg van 

een aandoening van de hypothalamus of hypofyse en 

minstens één ander vastgesteld hormoontekort 

(behalve prolactine). Er moeten geen tests voor 

groeihormoondeficiëntie worden uitgevoerd totdat 

voldoende substitutiebehandeling voor de andere 

hormoontekorten is ingesteld. Voorafgaand aan de 

behandeling moet groeihormoondeficiëntie op de 

juiste wijze worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1143 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens de jeugd: Patiënten bij wie 

groeihormoontekort tijdens de jeugd ontstaan is, 

moeten opnieuw getest worden om het 

groeihormoontekort tijdens hun volwassenheid te 

bevestigen alvorens substitutiebehandeling wordt 

gestart. Voorafgaand aan de behandeling moet 

groeihormoondeficiëntie op de juiste wijze worden 

bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1129 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van groeistoornissen bij kleine 

kinderen (huidige lengte SDS < -2,5 en met een voor 

de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1), die 

bij geboorte te klein of te licht zijn voor de duur van 

de zwangerschap (geboortegewicht en/of lengte 

kleiner dan –2SD) (SGA / small for gestational age) 
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en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

gedurende het laatste jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1144 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Vertraagde groei bij kinderen ten gevolge van 

onvoldoende groeihormoon productie (GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1145 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Vertraagde groei bij meisjes ten gevolge van 

gonadale disgenesie (syndroom van Turner). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1146 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Vertraagde groei bij prepuberale kinderen ten 

gevolge van chronische nierziekte. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1147 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de jeugd moeten 

opnieuw worden onderzocht voor de 

secretiecapaciteit van groeihormoon nadat de groei is 

voltooid. Onderzoek is niet noodzakelijk voor 

patiënten met meer dan drie hypofyse-

hormoonafwijkingen, met ernstige 

groeihormoondeficiëntie voortkomend uit een 

vastgestelde genetische oorzaak, voortkomend uit 

structurele hypothalamus-hypofyse afwijkingen, 

voortkomend uit tumoren in het centraal 

zenuwstelsel of door bestraling met een hoge dosis 

van het hoofd of met groeihormoondeficiëntie 

voortkomend uit een aandoening of insult van de 

hypofyse/hypothalamus, wanneer de waarden van 

serum insulin-like growth factor (IGF-I) <-2 SDS zijn 

na ten minste vier weken groeihormoonbehandeling. 

Bij alle andere patiënten is een IGF-I meting en één 

groeihormoonstimulatietest vereist. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1148 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de volwassen 

leeftijd:Duidelijk aanwezige groeihormoondeficiëntie 
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bij personen met een bekende hypothalamus-

/hypofyse-afwijking, bestraling van het hoofd en 

hersentraumata. Groeihormoondeficiëntie moet met 

één andere asdeficiëntie geassocieerd zijn, anders 

dan prolactine. Groeihormoondeficiëntie moet 

aangetoond zijn middels een provocatietest, nadat 

adequate substitutietherapie voor elke andere 

deficiënte as heeft plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NORDITROPIN SIMPLEXX INJVLST 10MG/PATROON 1,5ML 

 

Zindex nummer: 14287013 

ATC Code: H01AC01 

Werkzame stof: SOMATROPINE 

Registratienummer: 24224 

Fabrikant: NOVO NORDISK BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 478 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen ten 

gevolge van een insufficiënte productie van 

groeihormoon (groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 479 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg van Turnersyndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 480 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met een Prader-Willi 

syndroom (PWS) ter verbetering van groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose PWS dient te 

worden bevestigd door middel van geschikte 

genetische tests. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 481 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 483 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Begin op volwassen leeftijd: Patiënten die een 

ernstige groeihormoondeficiëntie hebben die verband 

houdt met multipele hormoondeficiënties als gevolg 

van bekend hypothalamisch of hypofysair lijden en 

die ten minste één andere 

hypofysehormoondeficiëntie hebben, behoudens 

prolactine. Deze patiënten dienen een geschikte 

dynamische test te ondergaan om een 

groeihormoondeficiëntie vast te stellen of uit te 

sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 484 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Begin tijdens de kindertijd: Patiënten die in hun 

kindertijd een tekort aan groeihormoon hadden als 

gevolg van congenitale, genetische, verworven of 

idiopathische oorzaken. Patiënten met 

groeihormoondeficiëntie (GHD) stammend uit de 

kindertijd dienen na voltooiing van de lengtegroei te 

worden herbeoordeeld op de secretiecapaciteit voor 

groeihormoon. Bij patiënten die een grote kans lopen 

op een aanhoudende GHD, d.w.z. door een 

congenitale oorzaak of als neveneffect van hypofysair 

hypothalamisch lijden of een trauma, dient een 

Insuline-achtige groeifactor I (IGF-I) SDS < -2 na 

tenminste 4 weken stoppen met 

groeihormoonbehandeling, als voldoende bewijs voor 

een verborgen GHD te worden gezien. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 486 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

groeifalen geassocieerd met SHOX deficiëntie, die is 

vastgesled door DNA analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SHOX deficiëntie (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1125 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen met een 

duidelijke groeihormoondeficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1126 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de lange-termijnbehandeling van kinderen met 

groeistoornissen als gevolg van een ontoereikende 

secretie van normaal endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1127 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van een kleine gestalte bij 

kinderen ten gevolge van het syndroom van Turner 

dat is vastgesteld door chromosoomanalyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1128 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeiachterstand bij 

kinderen in de prepuberteit met een chronische 

nierfunctiestoornis. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1130 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met een 

ernstige groeihormoondeficiëntie op volwassen 

leeftijd worden gedefinieerd als patiënten met 

bekende hypothalamus-hypofyse pathologie en 

tenminste één bekende hypofyse-hormoon 

deficiëntie, niet zijnde prolactine. Deze patiënten 

moeten één enkele dynamische test ondergaan om 

de diagnose groeihormoondeficiëntie te stellen of uit 

te sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1131 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Bij patiënten met in de jeugd ingetreden, geïsoleerde 

groeihormoondeficiëntie (geen bewijs voor een 

hypothalamus-hypofyse-aandoening of bestraling van 

de schedel), worden twee dynamische (stimulatie-) 

testen aanbevolen, behalve voor diegenen die lage 

IGF-I concentraties hebben (<-2 SDS), voor wie één 

test in overweging moet worden genomen. De 

referentiewaarde (cut-off point) van de dynamische 
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test moet strikt gehanteerd worden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1132 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van kinderen met 

groeiachterstand als gevolg van onvoldoende 

groeihormoonsecretie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1133 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van groeiachterstand als 

gevolg van het syndroom van Turner, bevestigd door 

middel van chromosoom-analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1134 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen ten gevolge van 

onvoldoende productie van groeihormoon 

(groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1135 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

Turner-syndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1136 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1137 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen (huidige lengte 

standaarddeviatie score (SDS) < -2,5 en met een 

voor de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1) 

bij kleine kinderen/adolescenten die bij de geboorte 

te klein waren voor de zwangerschapsduur (SGA = 

small for gestational age) met een geboortegewicht 

en/of -lengte kleiner dan –2 standaarddeviatie (SD) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

in het afgelopen jaar). 
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Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1138 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met een Prader-Willi-syndroom (PWS) 

voor verbetering van de groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose ‘PWS’ dient door 

het juiste genetische onderzoek te worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1139 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van kinderen met 

groeistoornissen veroorzaakt door onvoldoende 

secretie van endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1140 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van meisjes vanaf 2 jaar oud 

met groeistoornissen geassocieerd met het syndroom 

van Turner. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1141 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen vóór de puberteit met 

groeistoornissen geassocieerd met chronische 

nierinsufficiëntie tot het moment van 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1142 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens het volwassen leven: De patiënt 

heeft een tekort aan groeihormoon als gevolg van 

een aandoening van de hypothalamus of hypofyse en 

minstens één ander vastgesteld hormoontekort 

(behalve prolactine). Er moeten geen tests voor 

groeihormoondeficiëntie worden uitgevoerd totdat 

voldoende substitutiebehandeling voor de andere 

hormoontekorten is ingesteld. Voorafgaand aan de 

behandeling moet groeihormoondeficiëntie op de 

juiste wijze worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1143 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens de jeugd: Patiënten bij wie 

groeihormoontekort tijdens de jeugd ontstaan is, 

moeten opnieuw getest worden om het 

groeihormoontekort tijdens hun volwassenheid te 

bevestigen alvorens substitutiebehandeling wordt 

gestart. Voorafgaand aan de behandeling moet 

groeihormoondeficiëntie op de juiste wijze worden 

bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1129 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van groeistoornissen bij kleine 

kinderen (huidige lengte SDS < -2,5 en met een voor 

de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1), die 

bij geboorte te klein of te licht zijn voor de duur van 

de zwangerschap (geboortegewicht en/of lengte 

kleiner dan –2SD) (SGA / small for gestational age) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

gedurende het laatste jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1144 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Vertraagde groei bij kinderen ten gevolge van 

onvoldoende groeihormoon productie (GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1145 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Vertraagde groei bij meisjes ten gevolge van 

gonadale disgenesie (syndroom van Turner). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1146 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Vertraagde groei bij prepuberale kinderen ten 

gevolge van chronische nierziekte. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1147 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de jeugd moeten 

opnieuw worden onderzocht voor de 

secretiecapaciteit van groeihormoon nadat de groei is 

voltooid. Onderzoek is niet noodzakelijk voor 
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patiënten met meer dan drie hypofyse-

hormoonafwijkingen, met ernstige 

groeihormoondeficiëntie voortkomend uit een 

vastgestelde genetische oorzaak, voortkomend uit 

structurele hypothalamus-hypofyse afwijkingen, 

voortkomend uit tumoren in het centraal 

zenuwstelsel of door bestraling met een hoge dosis 

van het hoofd of met groeihormoondeficiëntie 

voortkomend uit een aandoening of insult van de 

hypofyse/hypothalamus, wanneer de waarden van 

serum insulin-like growth factor (IGF-I) <-2 SDS zijn 

na ten minste vier weken groeihormoonbehandeling. 

Bij alle andere patiënten is een IGF-I meting en één 

groeihormoonstimulatietest vereist. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1148 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de volwassen 

leeftijd:Duidelijk aanwezige groeihormoondeficiëntie 

bij personen met een bekende hypothalamus-

/hypofyse-afwijking, bestraling van het hoofd en 

hersentraumata. Groeihormoondeficiëntie moet met 

één andere asdeficiëntie geassocieerd zijn, anders 

dan prolactine. Groeihormoondeficiëntie moet 

aangetoond zijn middels een provocatietest, nadat 

adequate substitutietherapie voor elke andere 

deficiënte as heeft plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NORDITROPIN SIMPLEXX INJVLST 15MG/PATROON 1,5ML 

 

Zindex nummer: 14286998 
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ATC Code: H01AC01 

Werkzame stof: SOMATROPINE 

Registratienummer: 24225 

Fabrikant: NOVO NORDISK BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 478 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen ten 

gevolge van een insufficiënte productie van 

groeihormoon (groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 479 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg van Turnersyndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 480 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met een Prader-Willi 

syndroom (PWS) ter verbetering van groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose PWS dient te 

worden bevestigd door middel van geschikte 

genetische tests. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 481 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 483 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Begin op volwassen leeftijd: Patiënten die een 

ernstige groeihormoondeficiëntie hebben die verband 

houdt met multipele hormoondeficiënties als gevolg 

van bekend hypothalamisch of hypofysair lijden en 

die ten minste één andere 

hypofysehormoondeficiëntie hebben, behoudens 

prolactine. Deze patiënten dienen een geschikte 

dynamische test te ondergaan om een 

groeihormoondeficiëntie vast te stellen of uit te 

sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 484 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Begin tijdens de kindertijd: Patiënten die in hun 

kindertijd een tekort aan groeihormoon hadden als 
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gevolg van congenitale, genetische, verworven of 

idiopathische oorzaken. Patiënten met 

groeihormoondeficiëntie (GHD) stammend uit de 

kindertijd dienen na voltooiing van de lengtegroei te 

worden herbeoordeeld op de secretiecapaciteit voor 

groeihormoon. Bij patiënten die een grote kans lopen 

op een aanhoudende GHD, d.w.z. door een 

congenitale oorzaak of als neveneffect van hypofysair 

hypothalamisch lijden of een trauma, dient een 

Insuline-achtige groeifactor I (IGF-I) SDS < -2 na 

tenminste 4 weken stoppen met 

groeihormoonbehandeling, als voldoende bewijs voor 

een verborgen GHD te worden gezien. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 486 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

groeifalen geassocieerd met SHOX deficiëntie, die is 

vastgesled door DNA analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SHOX deficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1125 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen met een 

duidelijke groeihormoondeficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1126 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de lange-termijnbehandeling van kinderen met 

groeistoornissen als gevolg van een ontoereikende 

secretie van normaal endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1127 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van een kleine gestalte bij 

kinderen ten gevolge van het syndroom van Turner 

dat is vastgesteld door chromosoomanalyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1128 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeiachterstand bij 

kinderen in de prepuberteit met een chronische 

nierfunctiestoornis. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1130 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met een 

ernstige groeihormoondeficiëntie op volwassen 

leeftijd worden gedefinieerd als patiënten met 

bekende hypothalamus-hypofyse pathologie en 

tenminste één bekende hypofyse-hormoon 

deficiëntie, niet zijnde prolactine. Deze patiënten 

moeten één enkele dynamische test ondergaan om 

de diagnose groeihormoondeficiëntie te stellen of uit 

te sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1131 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Bij patiënten met in de jeugd ingetreden, geïsoleerde 

groeihormoondeficiëntie (geen bewijs voor een 

hypothalamus-hypofyse-aandoening of bestraling van 

de schedel), worden twee dynamische (stimulatie-) 

testen aanbevolen, behalve voor diegenen die lage 

IGF-I concentraties hebben (<-2 SDS), voor wie één 

test in overweging moet worden genomen. De 

referentiewaarde (cut-off point) van de dynamische 

test moet strikt gehanteerd worden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1132 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van kinderen met 

groeiachterstand als gevolg van onvoldoende 

groeihormoonsecretie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1133 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van groeiachterstand als 

gevolg van het syndroom van Turner, bevestigd door 

middel van chromosoom-analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1134 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen ten gevolge van 

onvoldoende productie van groeihormoon 

(groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1135 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

Turner-syndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1136 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1137 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen (huidige lengte 

standaarddeviatie score (SDS) < -2,5 en met een 

voor de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1) 

bij kleine kinderen/adolescenten die bij de geboorte 

te klein waren voor de zwangerschapsduur (SGA = 

small for gestational age) met een geboortegewicht 

en/of -lengte kleiner dan –2 standaarddeviatie (SD) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

in het afgelopen jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1138 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met een Prader-Willi-syndroom (PWS) 

voor verbetering van de groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose ‘PWS’ dient door 

het juiste genetische onderzoek te worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1139 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van kinderen met 

groeistoornissen veroorzaakt door onvoldoende 

secretie van endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1140 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van meisjes vanaf 2 jaar oud 

met groeistoornissen geassocieerd met het syndroom 

van Turner. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1141 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen vóór de puberteit met 

groeistoornissen geassocieerd met chronische 

nierinsufficiëntie tot het moment van 

niertransplantatie. 
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Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1142 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens het volwassen leven: De patiënt 

heeft een tekort aan groeihormoon als gevolg van 

een aandoening van de hypothalamus of hypofyse en 

minstens één ander vastgesteld hormoontekort 

(behalve prolactine). Er moeten geen tests voor 

groeihormoondeficiëntie worden uitgevoerd totdat 

voldoende substitutiebehandeling voor de andere 

hormoontekorten is ingesteld. Voorafgaand aan de 

behandeling moet groeihormoondeficiëntie op de 

juiste wijze worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1143 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens de jeugd: Patiënten bij wie 

groeihormoontekort tijdens de jeugd ontstaan is, 

moeten opnieuw getest worden om het 

groeihormoontekort tijdens hun volwassenheid te 

bevestigen alvorens substitutiebehandeling wordt 

gestart. Voorafgaand aan de behandeling moet 

groeihormoondeficiëntie op de juiste wijze worden 

bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1129 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van groeistoornissen bij kleine 

kinderen (huidige lengte SDS < -2,5 en met een voor 

de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1), die 

bij geboorte te klein of te licht zijn voor de duur van 

de zwangerschap (geboortegewicht en/of lengte 

kleiner dan –2SD) (SGA / small for gestational age) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

gedurende het laatste jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1144 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Vertraagde groei bij kinderen ten gevolge van 

onvoldoende groeihormoon productie (GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1145 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Vertraagde groei bij meisjes ten gevolge van 

gonadale disgenesie (syndroom van Turner). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1146 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Vertraagde groei bij prepuberale kinderen ten 

gevolge van chronische nierziekte. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1147 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de jeugd moeten 

opnieuw worden onderzocht voor de 

secretiecapaciteit van groeihormoon nadat de groei is 

voltooid. Onderzoek is niet noodzakelijk voor 

patiënten met meer dan drie hypofyse-

hormoonafwijkingen, met ernstige 

groeihormoondeficiëntie voortkomend uit een 

vastgestelde genetische oorzaak, voortkomend uit 

structurele hypothalamus-hypofyse afwijkingen, 

voortkomend uit tumoren in het centraal 

zenuwstelsel of door bestraling met een hoge dosis 

van het hoofd of met groeihormoondeficiëntie 

voortkomend uit een aandoening of insult van de 

hypofyse/hypothalamus, wanneer de waarden van 

serum insulin-like growth factor (IGF-I) <-2 SDS zijn 

na ten minste vier weken groeihormoonbehandeling. 

Bij alle andere patiënten is een IGF-I meting en één 

groeihormoonstimulatietest vereist. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1148 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de volwassen 

leeftijd:Duidelijk aanwezige groeihormoondeficiëntie 

bij personen met een bekende hypothalamus-

/hypofyse-afwijking, bestraling van het hoofd en 

hersentraumata. Groeihormoondeficiëntie moet met 

één andere asdeficiëntie geassocieerd zijn, anders 

dan prolactine. Groeihormoondeficiëntie moet 

aangetoond zijn middels een provocatietest, nadat 

adequate substitutietherapie voor elke andere 

deficiënte as heeft plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NOVOEIGHT INJPDR FLACON  250IE + SOLV 4ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 15986063 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/13/888/001 

Fabrikant: NOVO NORDISK BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2557 van 4271 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NOVOEIGHT INJPDR FLACON  500IE + SOLV 4ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 15986071 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/13/888/002 

Fabrikant: NOVO NORDISK BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 
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Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NOVOEIGHT INJPDR FLACON 1000IE + SOLV 4ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 15986098 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/13/888/003 

Fabrikant: NOVO NORDISK BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 
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Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NOVOEIGHT INJPDR FLACON 1500IE + SOLV 4ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 15986101 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/13/888/004 

Fabrikant: NOVO NORDISK BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 
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Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NOVOEIGHT INJPDR FLACON 2000IE + SOLV 4ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 15986128 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 
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Registratienummer: EU/1/13/888/005 

Fabrikant: NOVO NORDISK BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NOVOEIGHT INJPDR FLACON 3000IE + SOLV 4ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 15986136 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/13/888/006 

Fabrikant: NOVO NORDISK BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NOVOSEVEN INJPDR FLACON 1MG + SOLV IN WWSP 

 

Zindex nummer: 15994589 

ATC Code: B02BD08 

Werkzame stof: FACTOR VIIA 

Registratienummer: EU/1/96/006/008 

Fabrikant: NOVO NORDISK BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 606 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van bloedingen en het voorkómen van 

bloedingen bij het ondergaan van operaties of 

invasieve ingrepen bij patiënten met overgeërfde 

hemofilie die remmers tegen stollingsfactor VIII of IX 

hebben > 5 Bethesda Eenheden (BE). 

Verkorte indicatie: Aangeboren hemofilie, met remmers tegen Factor 
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VIII of IX, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 607 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van bloedingen en het voorkómen van 

bloedingen bij het ondergaan van operaties of 

invasieve ingrepen bij patiënten met overgeërfde 

hemofilie bij wie een hoge anamnestische respons op 

factor VIII- of factor IX-toediening kan worden 

verwacht. 

Verkorte indicatie: Aangeboren hemofilie, met verwachte hoge 

anamnestische respons op factor VIII of IX, 

behandeling en profylaxe 

 

 

Indicatienummer: 608 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van bloedingen en het voorkómen van 

bloedingen bij het ondergaan van operaties of 

invasieve ingrepen bij patiënten met verworven 

hemofilie. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie, behandeling en profylaxe (Volw. 

en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 609 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van bloedingen en het voorkómen van 

bloedingen bij het ondergaan van operaties of 

invasieve ingrepen bij patiënten met overgeërfde 

FVII-deficiëntie. 

Verkorte indicatie: Aangeboren factor VII tekort, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2654 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van bloedingen en het voorkómen van 

bloedingen bij het ondergaan van operaties of 

invasieve ingrepen bij patiënten met de ziekte van 

Glanzmann (trombasthenie) met eerdere of huidige 

ongevoeligheid voor bloedplaatjestransfusie of 

wanneer bloedplaatjes niet direct beschikbaar zijn. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Glanzmann, behandeling en profylaxe 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 932 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Congenitale) geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 944 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Thrombocytopathie die refractair zijn voor 

bloedtransfusies bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente trombocytopathie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1599 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Massaal bloedverlies, als rescue medicatie bij 

volwassenen, nadat eventuele trombocytopenie, 

hypofibrinogenemie, acidose en hypothermie zijn 

gecorrigeerd. 

Verkorte indicatie: Massaal bloedverlies, rescue medicatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NOVOSEVEN INJPDR FLACON 2MG + SOLV IN WWSP 

 

Zindex nummer: 15994597 

ATC Code: B02BD08 

Werkzame stof: FACTOR VIIA 

Registratienummer: EU/1/96/006/009 

Fabrikant: NOVO NORDISK BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 606 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van bloedingen en het voorkómen van 

bloedingen bij het ondergaan van operaties of 

invasieve ingrepen bij patiënten met overgeërfde 

hemofilie die remmers tegen stollingsfactor VIII of IX 

hebben > 5 Bethesda Eenheden (BE). 

Verkorte indicatie: Aangeboren hemofilie, met remmers tegen Factor 

VIII of IX, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 607 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van bloedingen en het voorkómen van 
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bloedingen bij het ondergaan van operaties of 

invasieve ingrepen bij patiënten met overgeërfde 

hemofilie bij wie een hoge anamnestische respons op 

factor VIII- of factor IX-toediening kan worden 

verwacht. 

Verkorte indicatie: Aangeboren hemofilie, met verwachte hoge 

anamnestische respons op factor VIII of IX, 

behandeling en profylaxe 

 

 

Indicatienummer: 608 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van bloedingen en het voorkómen van 

bloedingen bij het ondergaan van operaties of 

invasieve ingrepen bij patiënten met verworven 

hemofilie. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie, behandeling en profylaxe (Volw. 

en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 609 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van bloedingen en het voorkómen van 

bloedingen bij het ondergaan van operaties of 

invasieve ingrepen bij patiënten met overgeërfde 

FVII-deficiëntie. 

Verkorte indicatie: Aangeboren factor VII tekort, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2654 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van bloedingen en het voorkómen van 

bloedingen bij het ondergaan van operaties of 

invasieve ingrepen bij patiënten met de ziekte van 

Glanzmann (trombasthenie) met eerdere of huidige 

ongevoeligheid voor bloedplaatjestransfusie of 

wanneer bloedplaatjes niet direct beschikbaar zijn. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Glanzmann, behandeling en profylaxe 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 932 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Congenitale) geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 944 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Thrombocytopathie die refractair zijn voor 

bloedtransfusies bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente trombocytopathie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1599 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Massaal bloedverlies, als rescue medicatie bij 

volwassenen, nadat eventuele trombocytopenie, 

hypofibrinogenemie, acidose en hypothermie zijn 

gecorrigeerd. 

Verkorte indicatie: Massaal bloedverlies, rescue medicatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NOVOSEVEN INJPDR FLACON 5MG + SOLV IN WWSP 

 

Zindex nummer: 15994600 

ATC Code: B02BD08 

Werkzame stof: FACTOR VIIA 

Registratienummer: EU/1/96/006/010 

Fabrikant: NOVO NORDISK BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 606 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van bloedingen en het voorkómen van 

bloedingen bij het ondergaan van operaties of 

invasieve ingrepen bij patiënten met overgeërfde 

hemofilie die remmers tegen stollingsfactor VIII of IX 

hebben > 5 Bethesda Eenheden (BE). 

Verkorte indicatie: Aangeboren hemofilie, met remmers tegen Factor 

VIII of IX, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 607 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van bloedingen en het voorkómen van 

bloedingen bij het ondergaan van operaties of 

invasieve ingrepen bij patiënten met overgeërfde 

hemofilie bij wie een hoge anamnestische respons op 

factor VIII- of factor IX-toediening kan worden 

verwacht. 

Verkorte indicatie: Aangeboren hemofilie, met verwachte hoge 

anamnestische respons op factor VIII of IX, 
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behandeling en profylaxe 

 

 

Indicatienummer: 608 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van bloedingen en het voorkómen van 

bloedingen bij het ondergaan van operaties of 

invasieve ingrepen bij patiënten met verworven 

hemofilie. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie, behandeling en profylaxe (Volw. 

en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 609 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van bloedingen en het voorkómen van 

bloedingen bij het ondergaan van operaties of 

invasieve ingrepen bij patiënten met overgeërfde 

FVII-deficiëntie. 

Verkorte indicatie: Aangeboren factor VII tekort, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2654 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van bloedingen en het voorkómen van 

bloedingen bij het ondergaan van operaties of 

invasieve ingrepen bij patiënten met de ziekte van 

Glanzmann (trombasthenie) met eerdere of huidige 

ongevoeligheid voor bloedplaatjestransfusie of 

wanneer bloedplaatjes niet direct beschikbaar zijn. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Glanzmann, behandeling en profylaxe 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 932 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Congenitale) geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 944 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Thrombocytopathie die refractair zijn voor 

bloedtransfusies bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente trombocytopathie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1599 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Massaal bloedverlies, als rescue medicatie bij 

volwassenen, nadat eventuele trombocytopenie, 

hypofibrinogenemie, acidose en hypothermie zijn 

gecorrigeerd. 

Verkorte indicatie: Massaal bloedverlies, rescue medicatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NOVOSEVEN INJPDR FLACON 8MG + SOLV IN WWSP 

 

Zindex nummer: 15994619 

ATC Code: B02BD08 

Werkzame stof: FACTOR VIIA 

Registratienummer: EU/1/96/006/011 

Fabrikant: NOVO NORDISK BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 606 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van bloedingen en het voorkómen van 

bloedingen bij het ondergaan van operaties of 

invasieve ingrepen bij patiënten met overgeërfde 

hemofilie die remmers tegen stollingsfactor VIII of IX 

hebben > 5 Bethesda Eenheden (BE). 

Verkorte indicatie: Aangeboren hemofilie, met remmers tegen Factor 

VIII of IX, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 607 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van bloedingen en het voorkómen van 

bloedingen bij het ondergaan van operaties of 

invasieve ingrepen bij patiënten met overgeërfde 

hemofilie bij wie een hoge anamnestische respons op 

factor VIII- of factor IX-toediening kan worden 

verwacht. 

Verkorte indicatie: Aangeboren hemofilie, met verwachte hoge 

anamnestische respons op factor VIII of IX, 

behandeling en profylaxe 

 

 

Indicatienummer: 608 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van bloedingen en het voorkómen van 

bloedingen bij het ondergaan van operaties of 
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invasieve ingrepen bij patiënten met verworven 

hemofilie. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie, behandeling en profylaxe (Volw. 

en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 609 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van bloedingen en het voorkómen van 

bloedingen bij het ondergaan van operaties of 

invasieve ingrepen bij patiënten met overgeërfde 

FVII-deficiëntie. 

Verkorte indicatie: Aangeboren factor VII tekort, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2654 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van bloedingen en het voorkómen van 

bloedingen bij het ondergaan van operaties of 

invasieve ingrepen bij patiënten met de ziekte van 

Glanzmann (trombasthenie) met eerdere of huidige 

ongevoeligheid voor bloedplaatjestransfusie of 

wanneer bloedplaatjes niet direct beschikbaar zijn. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Glanzmann, behandeling en profylaxe 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 932 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Congenitale) geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 944 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Thrombocytopathie die refractair zijn voor 

bloedtransfusies bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente trombocytopathie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1599 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Massaal bloedverlies, als rescue medicatie bij 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2572 van 4271 

volwassenen, nadat eventuele trombocytopenie, 

hypofibrinogenemie, acidose en hypothermie zijn 

gecorrigeerd. 

Verkorte indicatie: Massaal bloedverlies, rescue medicatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NOXAFIL INFVLST CONC 18MG/ML FLACON 16,7ML 

 

Zindex nummer: 16064127 

ATC Code: J02AC04 

Werkzame stof: POSACONAZOL 

Registratienummer: EU/1/05/320/004 

Fabrikant: MSD BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 446 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van volwassenen met 

invasieve aspergillose bij patiënten met een ziekte 

die ongevoelig is voor amfotericine B of itraconazol of 

bij patiënten die deze geneesmiddelen niet 

verdragen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 447 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van volwassenen met 

fusariose bij patiënten met een ziekte die ongevoelig 

is voor amfotericine B of bij patiënten die 

amfotericine B niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Fusariose (Volw.) (Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 448 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van volwassenen met 

chromoblastomycose en mycetoom bij patiënten met 

een ziekte die ongevoelig is voor itraconazol of bij 

patiënten die itraconazol niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Chromoblastomycose  of mycetoom (Volw.) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 449 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van volwassenen met 

coccidioïdomycose bij patiënten met een ziekte die 

ongevoelig is voor amfotericine B, itraconazol of 

fluconazol of bij patiënten die deze geneesmiddelen 
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niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Coccidioïdomycose (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 450 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Profylaxe van invasieve schimmelinfecties bij 

patiënten die remissie-inductiechemotherapie krijgen 

voor acute myeloïde leukemie (AML) of 

myelodysplastische syndromen (MDS) waarvan 

verwacht wordt dat ze leiden tot aanhoudende 

neutropenie en die een hoog risico hebben op het 

ontwikkelen van invasieve schimmelinfecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, invasief,  profylaxe bij AML of MDS 

 

 

Indicatienummer: 451 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Profylaxe van invasieve schimmelinfecties bij 

patiënten die hematopoëtische stamceltransplantaten 

(HSCT) ontvangen hebben en die een 

immunosuppressieve therapie met hoge dosering 

ondergaan voor graft-versus-host-ziekte (GVHD) en 

die een hoog risico hebben op het ontwikkelen van 

invasieve schimmelinfecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, invasief, profylaxe bij HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 683 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van subacute of chronische invasieve 

aspergillose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, subacuut of chronisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 765 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van patienten 

(volwassenen en kinderen) met fusariose of invasieve 

mucormycose (zygomycose) bij patiënten met een 

ziekte die ongevoelig is voor amfotericine B, of bij 

patiënten die amfotericine B niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Fusariose of mucormycose, invasief (Volw. en Kind 0-

18 jaar) (Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 766 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van patienten 

(volwassenen en kinderen) met invasieve 

aspergillose bij patiënten met een ziekte die 

ongevoelig is voor amfotericine B, voriconazol, 

isavuconazol of itraconazol of bij patiënten die deze 

geneesmiddelen niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 
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Indicatienummer: 767 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van patienten 

(volwassenen en kinderen) met chromoblastomycose 

en mycetoom bij patiënten met een ziekte die 

ongevoelig is voor itraconazol of bij patiënten die 

itraconazol niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Chromoblastomycose  of mycetoom (Volw. en Kind 0-

18 jaar)  (Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 768 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van patienten 

(volwassenen en kinderen) met coccidioïdomycose bij 

patiënten met een ziekte die ongevoelig is voor 

amfotericine B, itraconazol of fluconazol of bij 

patiënten die deze geneesmiddelen niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Coccidioïdomycose (Volw. en Kind 0-18 jaar)  

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 809 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Behandeling invasieve schimmelinfectie; 

Profylaxe invasieve schimmelinfectie. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, invasief, profylaxe of behandeling 

(Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 900 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Secundaire profylaxe na recent doorgemaakte 

invasieve aspergillose bij  volwassen patiënten die 

nieuwe immunosuppressive behandeling ondergaan 

(zoals hematopoëtische stamceltransplantatie 

(HSCT)) of een specifieke primaire immuundeficiëntie 

hebben (zoals Chronische Granulomateuze ziekte 

(CGD)). 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, profylaxe bij HSCT of PID 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NOXAFIL TABLET MSR 100MG 

 

Zindex nummer: 16016122 

ATC Code: J02AC04 

Werkzame stof: POSACONAZOL 

Registratienummer: EU/1/05/320/002 

Fabrikant: MSD BV 
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Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 446 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van volwassenen met 

invasieve aspergillose bij patiënten met een ziekte 

die ongevoelig is voor amfotericine B of itraconazol of 

bij patiënten die deze geneesmiddelen niet 

verdragen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 447 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van volwassenen met 

fusariose bij patiënten met een ziekte die ongevoelig 

is voor amfotericine B of bij patiënten die 

amfotericine B niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Fusariose (Volw.) (Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 448 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van volwassenen met 

chromoblastomycose en mycetoom bij patiënten met 

een ziekte die ongevoelig is voor itraconazol of bij 

patiënten die itraconazol niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Chromoblastomycose  of mycetoom (Volw.) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 449 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van volwassenen met 

coccidioïdomycose bij patiënten met een ziekte die 

ongevoelig is voor amfotericine B, itraconazol of 

fluconazol of bij patiënten die deze geneesmiddelen 

niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Coccidioïdomycose (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 450 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Profylaxe van invasieve schimmelinfecties bij 

patiënten die remissie-inductiechemotherapie krijgen 

voor acute myeloïde leukemie (AML) of 

myelodysplastische syndromen (MDS) waarvan 

verwacht wordt dat ze leiden tot aanhoudende 

neutropenie en die een hoog risico hebben op het 

ontwikkelen van invasieve schimmelinfecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, invasief,  profylaxe bij AML of MDS 

 

 

Indicatienummer: 451 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Profylaxe van invasieve schimmelinfecties bij 
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patiënten die hematopoëtische stamceltransplantaten 

(HSCT) ontvangen hebben en die een 

immunosuppressieve therapie met hoge dosering 

ondergaan voor graft-versus-host-ziekte (GVHD) en 

die een hoog risico hebben op het ontwikkelen van 

invasieve schimmelinfecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, invasief, profylaxe bij HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 683 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van subacute of chronische invasieve 

aspergillose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, subacuut of chronisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 765 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van patienten 

(volwassenen en kinderen) met fusariose of invasieve 

mucormycose (zygomycose) bij patiënten met een 

ziekte die ongevoelig is voor amfotericine B, of bij 

patiënten die amfotericine B niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Fusariose of mucormycose, invasief (Volw. en Kind 0-

18 jaar) (Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 766 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van patienten 

(volwassenen en kinderen) met invasieve 

aspergillose bij patiënten met een ziekte die 

ongevoelig is voor amfotericine B, voriconazol, 

isavuconazol of itraconazol of bij patiënten die deze 

geneesmiddelen niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 767 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van patienten 

(volwassenen en kinderen) met chromoblastomycose 

en mycetoom bij patiënten met een ziekte die 

ongevoelig is voor itraconazol of bij patiënten die 

itraconazol niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Chromoblastomycose  of mycetoom (Volw. en Kind 0-

18 jaar)  (Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 768 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van patienten 

(volwassenen en kinderen) met coccidioïdomycose bij 

patiënten met een ziekte die ongevoelig is voor 

amfotericine B, itraconazol of fluconazol of bij 

patiënten die deze geneesmiddelen niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Coccidioïdomycose (Volw. en Kind 0-18 jaar)  
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(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 809 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Behandeling invasieve schimmelinfectie; 

Profylaxe invasieve schimmelinfectie. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, invasief, profylaxe of behandeling 

(Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 900 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Secundaire profylaxe na recent doorgemaakte 

invasieve aspergillose bij  volwassen patiënten die 

nieuwe immunosuppressive behandeling ondergaan 

(zoals hematopoëtische stamceltransplantatie 

(HSCT)) of een specifieke primaire immuundeficiëntie 

hebben (zoals Chronische Granulomateuze ziekte 

(CGD)). 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, profylaxe bij HSCT of PID 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NOXAFIL TABLET MSR 100MG 

 

Zindex nummer: 16155831 

ATC Code: J02AC04 

Werkzame stof: POSACONAZOL 

Registratienummer: EU/1/05/320/002 

Fabrikant: MEDCOR PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 446 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van volwassenen met 

invasieve aspergillose bij patiënten met een ziekte 

die ongevoelig is voor amfotericine B of itraconazol of 

bij patiënten die deze geneesmiddelen niet 

verdragen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 447 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van volwassenen met 

fusariose bij patiënten met een ziekte die ongevoelig 

is voor amfotericine B of bij patiënten die 

amfotericine B niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Fusariose (Volw.) (Resistentie of intolerantie) 
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Indicatienummer: 448 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van volwassenen met 

chromoblastomycose en mycetoom bij patiënten met 

een ziekte die ongevoelig is voor itraconazol of bij 

patiënten die itraconazol niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Chromoblastomycose  of mycetoom (Volw.) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 449 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van volwassenen met 

coccidioïdomycose bij patiënten met een ziekte die 

ongevoelig is voor amfotericine B, itraconazol of 

fluconazol of bij patiënten die deze geneesmiddelen 

niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Coccidioïdomycose (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 450 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Profylaxe van invasieve schimmelinfecties bij 

patiënten die remissie-inductiechemotherapie krijgen 

voor acute myeloïde leukemie (AML) of 

myelodysplastische syndromen (MDS) waarvan 

verwacht wordt dat ze leiden tot aanhoudende 

neutropenie en die een hoog risico hebben op het 

ontwikkelen van invasieve schimmelinfecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, invasief,  profylaxe bij AML of MDS 

 

 

Indicatienummer: 451 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Profylaxe van invasieve schimmelinfecties bij 

patiënten die hematopoëtische stamceltransplantaten 

(HSCT) ontvangen hebben en die een 

immunosuppressieve therapie met hoge dosering 

ondergaan voor graft-versus-host-ziekte (GVHD) en 

die een hoog risico hebben op het ontwikkelen van 

invasieve schimmelinfecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, invasief, profylaxe bij HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 683 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van subacute of chronische invasieve 

aspergillose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, subacuut of chronisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 765 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van patienten 

(volwassenen en kinderen) met fusariose of invasieve 
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mucormycose (zygomycose) bij patiënten met een 

ziekte die ongevoelig is voor amfotericine B, of bij 

patiënten die amfotericine B niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Fusariose of mucormycose, invasief (Volw. en Kind 0-

18 jaar) (Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 766 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van patienten 

(volwassenen en kinderen) met invasieve 

aspergillose bij patiënten met een ziekte die 

ongevoelig is voor amfotericine B, voriconazol, 

isavuconazol of itraconazol of bij patiënten die deze 

geneesmiddelen niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 767 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van patienten 

(volwassenen en kinderen) met chromoblastomycose 

en mycetoom bij patiënten met een ziekte die 

ongevoelig is voor itraconazol of bij patiënten die 

itraconazol niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Chromoblastomycose  of mycetoom (Volw. en Kind 0-

18 jaar)  (Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 768 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van patienten 

(volwassenen en kinderen) met coccidioïdomycose bij 

patiënten met een ziekte die ongevoelig is voor 

amfotericine B, itraconazol of fluconazol of bij 

patiënten die deze geneesmiddelen niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Coccidioïdomycose (Volw. en Kind 0-18 jaar)  

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 809 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Behandeling invasieve schimmelinfectie; 

Profylaxe invasieve schimmelinfectie. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, invasief, profylaxe of behandeling 

(Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 900 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Secundaire profylaxe na recent doorgemaakte 

invasieve aspergillose bij  volwassen patiënten die 

nieuwe immunosuppressive behandeling ondergaan 

(zoals hematopoëtische stamceltransplantatie 

(HSCT)) of een specifieke primaire immuundeficiëntie 

hebben (zoals Chronische Granulomateuze ziekte 

(CGD)). 
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Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, profylaxe bij HSCT of PID 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NOXAFIL TABLET MSR 100MG 

 

Zindex nummer: 16199251 

ATC Code: J02AC04 

Werkzame stof: POSACONAZOL 

Registratienummer: EU/1/05/320/002 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 446 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van volwassenen met 

invasieve aspergillose bij patiënten met een ziekte 

die ongevoelig is voor amfotericine B of itraconazol of 

bij patiënten die deze geneesmiddelen niet 

verdragen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 447 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van volwassenen met 

fusariose bij patiënten met een ziekte die ongevoelig 

is voor amfotericine B of bij patiënten die 

amfotericine B niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Fusariose (Volw.) (Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 448 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van volwassenen met 

chromoblastomycose en mycetoom bij patiënten met 

een ziekte die ongevoelig is voor itraconazol of bij 

patiënten die itraconazol niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Chromoblastomycose  of mycetoom (Volw.) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 449 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van volwassenen met 

coccidioïdomycose bij patiënten met een ziekte die 

ongevoelig is voor amfotericine B, itraconazol of 

fluconazol of bij patiënten die deze geneesmiddelen 

niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Coccidioïdomycose (Volw.) (Resistentie of 
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intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 450 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Profylaxe van invasieve schimmelinfecties bij 

patiënten die remissie-inductiechemotherapie krijgen 

voor acute myeloïde leukemie (AML) of 

myelodysplastische syndromen (MDS) waarvan 

verwacht wordt dat ze leiden tot aanhoudende 

neutropenie en die een hoog risico hebben op het 

ontwikkelen van invasieve schimmelinfecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, invasief,  profylaxe bij AML of MDS 

 

 

Indicatienummer: 451 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Profylaxe van invasieve schimmelinfecties bij 

patiënten die hematopoëtische stamceltransplantaten 

(HSCT) ontvangen hebben en die een 

immunosuppressieve therapie met hoge dosering 

ondergaan voor graft-versus-host-ziekte (GVHD) en 

die een hoog risico hebben op het ontwikkelen van 

invasieve schimmelinfecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, invasief, profylaxe bij HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 683 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van subacute of chronische invasieve 

aspergillose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, subacuut of chronisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 765 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van patienten 

(volwassenen en kinderen) met fusariose of invasieve 

mucormycose (zygomycose) bij patiënten met een 

ziekte die ongevoelig is voor amfotericine B, of bij 

patiënten die amfotericine B niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Fusariose of mucormycose, invasief (Volw. en Kind 0-

18 jaar) (Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 766 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van patienten 

(volwassenen en kinderen) met invasieve 

aspergillose bij patiënten met een ziekte die 

ongevoelig is voor amfotericine B, voriconazol, 

isavuconazol of itraconazol of bij patiënten die deze 

geneesmiddelen niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 767 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van patienten 

(volwassenen en kinderen) met chromoblastomycose 

en mycetoom bij patiënten met een ziekte die 

ongevoelig is voor itraconazol of bij patiënten die 

itraconazol niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Chromoblastomycose  of mycetoom (Volw. en Kind 0-

18 jaar)  (Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 768 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van patienten 

(volwassenen en kinderen) met coccidioïdomycose bij 

patiënten met een ziekte die ongevoelig is voor 

amfotericine B, itraconazol of fluconazol of bij 

patiënten die deze geneesmiddelen niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Coccidioïdomycose (Volw. en Kind 0-18 jaar)  

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 809 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Behandeling invasieve schimmelinfectie; 

Profylaxe invasieve schimmelinfectie. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, invasief, profylaxe of behandeling 

(Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 900 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Secundaire profylaxe na recent doorgemaakte 

invasieve aspergillose bij  volwassen patiënten die 

nieuwe immunosuppressive behandeling ondergaan 

(zoals hematopoëtische stamceltransplantatie 

(HSCT)) of een specifieke primaire immuundeficiëntie 

hebben (zoals Chronische Granulomateuze ziekte 

(CGD)). 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, profylaxe bij HSCT of PID 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NOXAFIL TABLET MSR 100MG 

 

Zindex nummer: 16200144 

ATC Code: J02AC04 

Werkzame stof: POSACONAZOL 

Registratienummer: EU/1/05/320/002 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 446 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van volwassenen met 

invasieve aspergillose bij patiënten met een ziekte 

die ongevoelig is voor amfotericine B of itraconazol of 

bij patiënten die deze geneesmiddelen niet 

verdragen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 447 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van volwassenen met 

fusariose bij patiënten met een ziekte die ongevoelig 

is voor amfotericine B of bij patiënten die 

amfotericine B niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Fusariose (Volw.) (Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 448 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van volwassenen met 

chromoblastomycose en mycetoom bij patiënten met 

een ziekte die ongevoelig is voor itraconazol of bij 

patiënten die itraconazol niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Chromoblastomycose  of mycetoom (Volw.) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 449 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van volwassenen met 

coccidioïdomycose bij patiënten met een ziekte die 

ongevoelig is voor amfotericine B, itraconazol of 

fluconazol of bij patiënten die deze geneesmiddelen 

niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Coccidioïdomycose (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 450 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Profylaxe van invasieve schimmelinfecties bij 

patiënten die remissie-inductiechemotherapie krijgen 

voor acute myeloïde leukemie (AML) of 

myelodysplastische syndromen (MDS) waarvan 

verwacht wordt dat ze leiden tot aanhoudende 

neutropenie en die een hoog risico hebben op het 

ontwikkelen van invasieve schimmelinfecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, invasief,  profylaxe bij AML of MDS 

 

 

Indicatienummer: 451 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Profylaxe van invasieve schimmelinfecties bij 

patiënten die hematopoëtische stamceltransplantaten 

(HSCT) ontvangen hebben en die een 
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immunosuppressieve therapie met hoge dosering 

ondergaan voor graft-versus-host-ziekte (GVHD) en 

die een hoog risico hebben op het ontwikkelen van 

invasieve schimmelinfecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, invasief, profylaxe bij HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 683 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van subacute of chronische invasieve 

aspergillose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, subacuut of chronisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 765 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van patienten 

(volwassenen en kinderen) met fusariose of invasieve 

mucormycose (zygomycose) bij patiënten met een 

ziekte die ongevoelig is voor amfotericine B, of bij 

patiënten die amfotericine B niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Fusariose of mucormycose, invasief (Volw. en Kind 0-

18 jaar) (Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 766 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van patienten 

(volwassenen en kinderen) met invasieve 

aspergillose bij patiënten met een ziekte die 

ongevoelig is voor amfotericine B, voriconazol, 

isavuconazol of itraconazol of bij patiënten die deze 

geneesmiddelen niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 767 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van patienten 

(volwassenen en kinderen) met chromoblastomycose 

en mycetoom bij patiënten met een ziekte die 

ongevoelig is voor itraconazol of bij patiënten die 

itraconazol niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Chromoblastomycose  of mycetoom (Volw. en Kind 0-

18 jaar)  (Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 768 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van patienten 

(volwassenen en kinderen) met coccidioïdomycose bij 

patiënten met een ziekte die ongevoelig is voor 

amfotericine B, itraconazol of fluconazol of bij 

patiënten die deze geneesmiddelen niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Coccidioïdomycose (Volw. en Kind 0-18 jaar)  

(Resistentie of intolerantie) 
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Indicatienummer: 809 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Behandeling invasieve schimmelinfectie; 

Profylaxe invasieve schimmelinfectie. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, invasief, profylaxe of behandeling 

(Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 900 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Secundaire profylaxe na recent doorgemaakte 

invasieve aspergillose bij  volwassen patiënten die 

nieuwe immunosuppressive behandeling ondergaan 

(zoals hematopoëtische stamceltransplantatie 

(HSCT)) of een specifieke primaire immuundeficiëntie 

hebben (zoals Chronische Granulomateuze ziekte 

(CGD)). 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, profylaxe bij HSCT of PID 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NOXAFIL TABLET MSR 100MG 

 

Zindex nummer: 16245466 

ATC Code: J02AC04 

Werkzame stof: POSACONAZOL 

Registratienummer: EU/1/05/320/002 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 446 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van volwassenen met 

invasieve aspergillose bij patiënten met een ziekte 

die ongevoelig is voor amfotericine B of itraconazol of 

bij patiënten die deze geneesmiddelen niet 

verdragen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 447 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van volwassenen met 

fusariose bij patiënten met een ziekte die ongevoelig 

is voor amfotericine B of bij patiënten die 

amfotericine B niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Fusariose (Volw.) (Resistentie of intolerantie) 
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Indicatienummer: 448 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van volwassenen met 

chromoblastomycose en mycetoom bij patiënten met 

een ziekte die ongevoelig is voor itraconazol of bij 

patiënten die itraconazol niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Chromoblastomycose  of mycetoom (Volw.) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 449 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van volwassenen met 

coccidioïdomycose bij patiënten met een ziekte die 

ongevoelig is voor amfotericine B, itraconazol of 

fluconazol of bij patiënten die deze geneesmiddelen 

niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Coccidioïdomycose (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 450 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Profylaxe van invasieve schimmelinfecties bij 

patiënten die remissie-inductiechemotherapie krijgen 

voor acute myeloïde leukemie (AML) of 

myelodysplastische syndromen (MDS) waarvan 

verwacht wordt dat ze leiden tot aanhoudende 

neutropenie en die een hoog risico hebben op het 

ontwikkelen van invasieve schimmelinfecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, invasief,  profylaxe bij AML of MDS 

 

 

Indicatienummer: 451 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Profylaxe van invasieve schimmelinfecties bij 

patiënten die hematopoëtische stamceltransplantaten 

(HSCT) ontvangen hebben en die een 

immunosuppressieve therapie met hoge dosering 

ondergaan voor graft-versus-host-ziekte (GVHD) en 

die een hoog risico hebben op het ontwikkelen van 

invasieve schimmelinfecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, invasief, profylaxe bij HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 683 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van subacute of chronische invasieve 

aspergillose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, subacuut of chronisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 765 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van patienten 

(volwassenen en kinderen) met fusariose of invasieve 

mucormycose (zygomycose) bij patiënten met een 

ziekte die ongevoelig is voor amfotericine B, of bij 
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patiënten die amfotericine B niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Fusariose of mucormycose, invasief (Volw. en Kind 0-

18 jaar) (Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 766 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van patienten 

(volwassenen en kinderen) met invasieve 

aspergillose bij patiënten met een ziekte die 

ongevoelig is voor amfotericine B, voriconazol, 

isavuconazol of itraconazol of bij patiënten die deze 

geneesmiddelen niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 767 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van patienten 

(volwassenen en kinderen) met chromoblastomycose 

en mycetoom bij patiënten met een ziekte die 

ongevoelig is voor itraconazol of bij patiënten die 

itraconazol niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Chromoblastomycose  of mycetoom (Volw. en Kind 0-

18 jaar)  (Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 768 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van patienten 

(volwassenen en kinderen) met coccidioïdomycose bij 

patiënten met een ziekte die ongevoelig is voor 

amfotericine B, itraconazol of fluconazol of bij 

patiënten die deze geneesmiddelen niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Coccidioïdomycose (Volw. en Kind 0-18 jaar)  

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 809 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Behandeling invasieve schimmelinfectie; 

Profylaxe invasieve schimmelinfectie. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, invasief, profylaxe of behandeling 

(Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 900 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Secundaire profylaxe na recent doorgemaakte 

invasieve aspergillose bij  volwassen patiënten die 

nieuwe immunosuppressive behandeling ondergaan 

(zoals hematopoëtische stamceltransplantatie 

(HSCT)) of een specifieke primaire immuundeficiëntie 

hebben (zoals Chronische Granulomateuze ziekte 

(CGD)). 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, profylaxe bij HSCT of PID 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NOXAFIL TABLET MSR 100MG 

 

Zindex nummer: 16674944 

ATC Code: J02AC04 

Werkzame stof: POSACONAZOL 

Registratienummer: EU/1/05/320/002 

Fabrikant: BMODESTO B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 446 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van volwassenen met 

invasieve aspergillose bij patiënten met een ziekte 

die ongevoelig is voor amfotericine B of itraconazol of 

bij patiënten die deze geneesmiddelen niet 

verdragen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 447 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van volwassenen met 

fusariose bij patiënten met een ziekte die ongevoelig 

is voor amfotericine B of bij patiënten die 

amfotericine B niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Fusariose (Volw.) (Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 448 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van volwassenen met 

chromoblastomycose en mycetoom bij patiënten met 

een ziekte die ongevoelig is voor itraconazol of bij 

patiënten die itraconazol niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Chromoblastomycose  of mycetoom (Volw.) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 449 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van volwassenen met 

coccidioïdomycose bij patiënten met een ziekte die 

ongevoelig is voor amfotericine B, itraconazol of 

fluconazol of bij patiënten die deze geneesmiddelen 

niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Coccidioïdomycose (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 
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Indicatienummer: 450 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Profylaxe van invasieve schimmelinfecties bij 

patiënten die remissie-inductiechemotherapie krijgen 

voor acute myeloïde leukemie (AML) of 

myelodysplastische syndromen (MDS) waarvan 

verwacht wordt dat ze leiden tot aanhoudende 

neutropenie en die een hoog risico hebben op het 

ontwikkelen van invasieve schimmelinfecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, invasief,  profylaxe bij AML of MDS 

 

 

Indicatienummer: 451 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Profylaxe van invasieve schimmelinfecties bij 

patiënten die hematopoëtische stamceltransplantaten 

(HSCT) ontvangen hebben en die een 

immunosuppressieve therapie met hoge dosering 

ondergaan voor graft-versus-host-ziekte (GVHD) en 

die een hoog risico hebben op het ontwikkelen van 

invasieve schimmelinfecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, invasief, profylaxe bij HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 683 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van subacute of chronische invasieve 

aspergillose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, subacuut of chronisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 765 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van patienten 

(volwassenen en kinderen) met fusariose of invasieve 

mucormycose (zygomycose) bij patiënten met een 

ziekte die ongevoelig is voor amfotericine B, of bij 

patiënten die amfotericine B niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Fusariose of mucormycose, invasief (Volw. en Kind 0-

18 jaar) (Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 766 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van patienten 

(volwassenen en kinderen) met invasieve 

aspergillose bij patiënten met een ziekte die 

ongevoelig is voor amfotericine B, voriconazol, 

isavuconazol of itraconazol of bij patiënten die deze 

geneesmiddelen niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 767 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van patienten 
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(volwassenen en kinderen) met chromoblastomycose 

en mycetoom bij patiënten met een ziekte die 

ongevoelig is voor itraconazol of bij patiënten die 

itraconazol niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Chromoblastomycose  of mycetoom (Volw. en Kind 0-

18 jaar)  (Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 768 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van patienten 

(volwassenen en kinderen) met coccidioïdomycose bij 

patiënten met een ziekte die ongevoelig is voor 

amfotericine B, itraconazol of fluconazol of bij 

patiënten die deze geneesmiddelen niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Coccidioïdomycose (Volw. en Kind 0-18 jaar)  

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 809 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Behandeling invasieve schimmelinfectie; 

Profylaxe invasieve schimmelinfectie. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, invasief, profylaxe of behandeling 

(Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 900 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Secundaire profylaxe na recent doorgemaakte 

invasieve aspergillose bij  volwassen patiënten die 

nieuwe immunosuppressive behandeling ondergaan 

(zoals hematopoëtische stamceltransplantatie 

(HSCT)) of een specifieke primaire immuundeficiëntie 

hebben (zoals Chronische Granulomateuze ziekte 

(CGD)). 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, profylaxe bij HSCT of PID 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NOXAFIL TABLET MSR 100MG 

 

Zindex nummer: 16742761 

ATC Code: J02AC04 

Werkzame stof: POSACONAZOL 

Registratienummer: EU/1/05/320/002 

Fabrikant: UNIT DOSE PACK BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 446 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Gebruik bij de behandeling van volwassenen met 

invasieve aspergillose bij patiënten met een ziekte 

die ongevoelig is voor amfotericine B of itraconazol of 

bij patiënten die deze geneesmiddelen niet 

verdragen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 447 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van volwassenen met 

fusariose bij patiënten met een ziekte die ongevoelig 

is voor amfotericine B of bij patiënten die 

amfotericine B niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Fusariose (Volw.) (Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 448 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van volwassenen met 

chromoblastomycose en mycetoom bij patiënten met 

een ziekte die ongevoelig is voor itraconazol of bij 

patiënten die itraconazol niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Chromoblastomycose  of mycetoom (Volw.) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 449 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van volwassenen met 

coccidioïdomycose bij patiënten met een ziekte die 

ongevoelig is voor amfotericine B, itraconazol of 

fluconazol of bij patiënten die deze geneesmiddelen 

niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Coccidioïdomycose (Volw.) (Resistentie of 

intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 450 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Profylaxe van invasieve schimmelinfecties bij 

patiënten die remissie-inductiechemotherapie krijgen 

voor acute myeloïde leukemie (AML) of 

myelodysplastische syndromen (MDS) waarvan 

verwacht wordt dat ze leiden tot aanhoudende 

neutropenie en die een hoog risico hebben op het 

ontwikkelen van invasieve schimmelinfecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, invasief,  profylaxe bij AML of MDS 

 

 

Indicatienummer: 451 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Profylaxe van invasieve schimmelinfecties bij 

patiënten die hematopoëtische stamceltransplantaten 

(HSCT) ontvangen hebben en die een 

immunosuppressieve therapie met hoge dosering 

ondergaan voor graft-versus-host-ziekte (GVHD) en 
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die een hoog risico hebben op het ontwikkelen van 

invasieve schimmelinfecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, invasief, profylaxe bij HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 683 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van subacute of chronische invasieve 

aspergillose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, subacuut of chronisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 765 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van patienten 

(volwassenen en kinderen) met fusariose of invasieve 

mucormycose (zygomycose) bij patiënten met een 

ziekte die ongevoelig is voor amfotericine B, of bij 

patiënten die amfotericine B niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Fusariose of mucormycose, invasief (Volw. en Kind 0-

18 jaar) (Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 766 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van patienten 

(volwassenen en kinderen) met invasieve 

aspergillose bij patiënten met een ziekte die 

ongevoelig is voor amfotericine B, voriconazol, 

isavuconazol of itraconazol of bij patiënten die deze 

geneesmiddelen niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 767 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van patienten 

(volwassenen en kinderen) met chromoblastomycose 

en mycetoom bij patiënten met een ziekte die 

ongevoelig is voor itraconazol of bij patiënten die 

itraconazol niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Chromoblastomycose  of mycetoom (Volw. en Kind 0-

18 jaar)  (Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 768 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gebruik bij de behandeling van patienten 

(volwassenen en kinderen) met coccidioïdomycose bij 

patiënten met een ziekte die ongevoelig is voor 

amfotericine B, itraconazol of fluconazol of bij 

patiënten die deze geneesmiddelen niet verdragen. 

Verkorte indicatie: Coccidioïdomycose (Volw. en Kind 0-18 jaar)  

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 809 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Behandeling invasieve schimmelinfectie; 

Profylaxe invasieve schimmelinfectie. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, invasief, profylaxe of behandeling 

(Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 900 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Secundaire profylaxe na recent doorgemaakte 

invasieve aspergillose bij  volwassen patiënten die 

nieuwe immunosuppressive behandeling ondergaan 

(zoals hematopoëtische stamceltransplantatie 

(HSCT)) of een specifieke primaire immuundeficiëntie 

hebben (zoals Chronische Granulomateuze ziekte 

(CGD)). 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, profylaxe bij HSCT of PID 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NUCALA INJECTIEPOEDER FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 16192842 

ATC Code: R03DX09 

Werkzame stof: MEPOLIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/15/1043/001 

Fabrikant: GLAXOSMITHKLINE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1629 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Aanvullende behandeling voor ernstig refractair 

eosinofiel astma bij volwassenen, adolescenten en 

kinderen vanaf 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Ernstig eosinofiel astma, aanvullende behandeling 

(Volw. en Kind 6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NULOJIX INFUSIEPOEDER FLACON 250MG 

 

Zindex nummer: 15688348 

ATC Code: L04AA28 

Werkzame stof: BELATACEPT 

Registratienummer: EU/1/11/694/001 

Fabrikant: BRISTOL-MYERS SQUIBB BV 
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Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 49 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met corticosteroïden en een 

mycofenolzuur (MPA) voor de profylaxe van 

transplantaat-afstoting bij volwassenen die een 

niertransplantatie ondergaan. Aanbevolen wordt om 

aan dit regime een interleukine (IL)-2-

receptorantagonist toe te voegen voor 

inductietherapie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, combi  profylaxe (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NULOJIX INFUSIEPOEDER FLACON 250MG 

 

Zindex nummer: 15688356 

ATC Code: L04AA28 

Werkzame stof: BELATACEPT 

Registratienummer: EU/1/11/694/002 

Fabrikant: BRISTOL-MYERS SQUIBB BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 49 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met corticosteroïden en een 

mycofenolzuur (MPA) voor de profylaxe van 

transplantaat-afstoting bij volwassenen die een 

niertransplantatie ondergaan. Aanbevolen wordt om 

aan dit regime een interleukine (IL)-2-

receptorantagonist toe te voegen voor 

inductietherapie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, combi  profylaxe (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NUTROPINAQ INJVLST 5MG/ML PATROON 2ML 

 

Zindex nummer: 14959011 

ATC Code: H01AC01 

Werkzame stof: SOMATROPINE 

Registratienummer: EU/1/00/164/003 

Fabrikant: IPSEN FARMACEUTICA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 478 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen ten 

gevolge van een insufficiënte productie van 

groeihormoon (groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 479 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg van Turnersyndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 480 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met een Prader-Willi 

syndroom (PWS) ter verbetering van groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose PWS dient te 

worden bevestigd door middel van geschikte 

genetische tests. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 481 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 483 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Begin op volwassen leeftijd: Patiënten die een 

ernstige groeihormoondeficiëntie hebben die verband 

houdt met multipele hormoondeficiënties als gevolg 

van bekend hypothalamisch of hypofysair lijden en 

die ten minste één andere 

hypofysehormoondeficiëntie hebben, behoudens 

prolactine. Deze patiënten dienen een geschikte 

dynamische test te ondergaan om een 

groeihormoondeficiëntie vast te stellen of uit te 

sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 484 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Begin tijdens de kindertijd: Patiënten die in hun 

kindertijd een tekort aan groeihormoon hadden als 

gevolg van congenitale, genetische, verworven of 

idiopathische oorzaken. Patiënten met 

groeihormoondeficiëntie (GHD) stammend uit de 

kindertijd dienen na voltooiing van de lengtegroei te 

worden herbeoordeeld op de secretiecapaciteit voor 

groeihormoon. Bij patiënten die een grote kans lopen 

op een aanhoudende GHD, d.w.z. door een 
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congenitale oorzaak of als neveneffect van hypofysair 

hypothalamisch lijden of een trauma, dient een 

Insuline-achtige groeifactor I (IGF-I) SDS < -2 na 

tenminste 4 weken stoppen met 

groeihormoonbehandeling, als voldoende bewijs voor 

een verborgen GHD te worden gezien. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 486 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

groeifalen geassocieerd met SHOX deficiëntie, die is 

vastgesled door DNA analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SHOX deficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1125 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen met een 

duidelijke groeihormoondeficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1126 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de lange-termijnbehandeling van kinderen met 

groeistoornissen als gevolg van een ontoereikende 

secretie van normaal endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1127 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van een kleine gestalte bij 

kinderen ten gevolge van het syndroom van Turner 

dat is vastgesteld door chromosoomanalyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1128 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeiachterstand bij 

kinderen in de prepuberteit met een chronische 

nierfunctiestoornis. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1129 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeistoornissen bij kleine 

kinderen (huidige lengte SDS < -2,5 en met een voor 

de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1), die 

bij geboorte te klein of te licht zijn voor de duur van 

de zwangerschap (geboortegewicht en/of lengte 

kleiner dan –2SD) (SGA / small for gestational age) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 
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inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

gedurende het laatste jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1130 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met een 

ernstige groeihormoondeficiëntie op volwassen 

leeftijd worden gedefinieerd als patiënten met 

bekende hypothalamus-hypofyse pathologie en 

tenminste één bekende hypofyse-hormoon 

deficiëntie, niet zijnde prolactine. Deze patiënten 

moeten één enkele dynamische test ondergaan om 

de diagnose groeihormoondeficiëntie te stellen of uit 

te sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1131 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Bij patiënten met in de jeugd ingetreden, geïsoleerde 

groeihormoondeficiëntie (geen bewijs voor een 

hypothalamus-hypofyse-aandoening of bestraling van 

de schedel), worden twee dynamische (stimulatie-) 

testen aanbevolen, behalve voor diegenen die lage 

IGF-I concentraties hebben (<-2 SDS), voor wie één 

test in overweging moet worden genomen. De 

referentiewaarde (cut-off point) van de dynamische 

test moet strikt gehanteerd worden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1132 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van kinderen met 

groeiachterstand als gevolg van onvoldoende 

groeihormoonsecretie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1133 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van groeiachterstand als 

gevolg van het syndroom van Turner, bevestigd door 

middel van chromosoom-analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1134 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen ten gevolge van 

onvoldoende productie van groeihormoon 

(groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1135 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

Turner-syndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1136 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1137 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen (huidige lengte 

standaarddeviatie score (SDS) < -2,5 en met een 

voor de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1) 

bij kleine kinderen/adolescenten die bij de geboorte 

te klein waren voor de zwangerschapsduur (SGA = 

small for gestational age) met een geboortegewicht 

en/of -lengte kleiner dan –2 standaarddeviatie (SD) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

in het afgelopen jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1138 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met een Prader-Willi-syndroom (PWS) 

voor verbetering van de groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose ‘PWS’ dient door 

het juiste genetische onderzoek te worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1144 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij kinderen ten gevolge van 

onvoldoende groeihormoon productie (GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1145 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij meisjes ten gevolge van 

gonadale disgenesie (syndroom van Turner). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1146 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij prepuberale kinderen ten 

gevolge van chronische nierziekte. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1147 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de jeugd moeten 

opnieuw worden onderzocht voor de 

secretiecapaciteit van groeihormoon nadat de groei is 

voltooid. Onderzoek is niet noodzakelijk voor 

patiënten met meer dan drie hypofyse-

hormoonafwijkingen, met ernstige 

groeihormoondeficiëntie voortkomend uit een 

vastgestelde genetische oorzaak, voortkomend uit 

structurele hypothalamus-hypofyse afwijkingen, 

voortkomend uit tumoren in het centraal 

zenuwstelsel of door bestraling met een hoge dosis 

van het hoofd of met groeihormoondeficiëntie 

voortkomend uit een aandoening of insult van de 

hypofyse/hypothalamus, wanneer de waarden van 

serum insulin-like growth factor (IGF-I) <-2 SDS zijn 

na ten minste vier weken groeihormoonbehandeling. 

Bij alle andere patiënten is een IGF-I meting en één 

groeihormoonstimulatietest vereist. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1148 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de volwassen 

leeftijd:Duidelijk aanwezige groeihormoondeficiëntie 

bij personen met een bekende hypothalamus-

/hypofyse-afwijking, bestraling van het hoofd en 

hersentraumata. Groeihormoondeficiëntie moet met 

één andere asdeficiëntie geassocieerd zijn, anders 

dan prolactine. Groeihormoondeficiëntie moet 

aangetoond zijn middels een provocatietest, nadat 

adequate substitutietherapie voor elke andere 

deficiënte as heeft plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1139 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Langdurige behandeling van kinderen met 

groeistoornissen veroorzaakt door onvoldoende 

secretie van endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1140 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Langdurige behandeling van meisjes vanaf 2 jaar oud 

met groeistoornissen geassocieerd met het syndroom 

van Turner. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1141 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van kinderen vóór de puberteit met 

groeistoornissen geassocieerd met chronische 

nierinsufficiëntie tot het moment van 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1142 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens het volwassen leven: De patiënt 

heeft een tekort aan groeihormoon als gevolg van 

een aandoening van de hypothalamus of hypofyse en 

minstens één ander vastgesteld hormoontekort 

(behalve prolactine). Er moeten geen tests voor 

groeihormoondeficiëntie worden uitgevoerd totdat 

voldoende substitutiebehandeling voor de andere 

hormoontekorten is ingesteld. Voorafgaand aan de 

behandeling moet groeihormoondeficiëntie op de 

juiste wijze worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1143 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens de jeugd: Patiënten bij wie 

groeihormoontekort tijdens de jeugd ontstaan is, 

moeten opnieuw getest worden om het 

groeihormoontekort tijdens hun volwassenheid te 

bevestigen alvorens substitutiebehandeling wordt 

gestart. Voorafgaand aan de behandeling moet 

groeihormoondeficiëntie op de juiste wijze worden 

bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 
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geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NUTROPINAQ INJVLST 5MG/ML PATROON 2ML 

 

Zindex nummer: 14959038 

ATC Code: H01AC01 

Werkzame stof: SOMATROPINE 

Registratienummer: EU/1/00/164/004 

Fabrikant: IPSEN FARMACEUTICA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 478 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen ten 

gevolge van een insufficiënte productie van 

groeihormoon (groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 479 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg van Turnersyndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 480 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met een Prader-Willi 

syndroom (PWS) ter verbetering van groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose PWS dient te 

worden bevestigd door middel van geschikte 

genetische tests. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 481 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 483 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Begin op volwassen leeftijd: Patiënten die een 

ernstige groeihormoondeficiëntie hebben die verband 

houdt met multipele hormoondeficiënties als gevolg 
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van bekend hypothalamisch of hypofysair lijden en 

die ten minste één andere 

hypofysehormoondeficiëntie hebben, behoudens 

prolactine. Deze patiënten dienen een geschikte 

dynamische test te ondergaan om een 

groeihormoondeficiëntie vast te stellen of uit te 

sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 484 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Begin tijdens de kindertijd: Patiënten die in hun 

kindertijd een tekort aan groeihormoon hadden als 

gevolg van congenitale, genetische, verworven of 

idiopathische oorzaken. Patiënten met 

groeihormoondeficiëntie (GHD) stammend uit de 

kindertijd dienen na voltooiing van de lengtegroei te 

worden herbeoordeeld op de secretiecapaciteit voor 

groeihormoon. Bij patiënten die een grote kans lopen 

op een aanhoudende GHD, d.w.z. door een 

congenitale oorzaak of als neveneffect van hypofysair 

hypothalamisch lijden of een trauma, dient een 

Insuline-achtige groeifactor I (IGF-I) SDS < -2 na 

tenminste 4 weken stoppen met 

groeihormoonbehandeling, als voldoende bewijs voor 

een verborgen GHD te worden gezien. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 486 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

groeifalen geassocieerd met SHOX deficiëntie, die is 

vastgesled door DNA analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SHOX deficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1125 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen met een 

duidelijke groeihormoondeficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1126 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de lange-termijnbehandeling van kinderen met 

groeistoornissen als gevolg van een ontoereikende 

secretie van normaal endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1127 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van een kleine gestalte bij 

kinderen ten gevolge van het syndroom van Turner 
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dat is vastgesteld door chromosoomanalyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1128 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeiachterstand bij 

kinderen in de prepuberteit met een chronische 

nierfunctiestoornis. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1129 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeistoornissen bij kleine 

kinderen (huidige lengte SDS < -2,5 en met een voor 

de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1), die 

bij geboorte te klein of te licht zijn voor de duur van 

de zwangerschap (geboortegewicht en/of lengte 

kleiner dan –2SD) (SGA / small for gestational age) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

gedurende het laatste jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1130 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met een 

ernstige groeihormoondeficiëntie op volwassen 

leeftijd worden gedefinieerd als patiënten met 

bekende hypothalamus-hypofyse pathologie en 

tenminste één bekende hypofyse-hormoon 

deficiëntie, niet zijnde prolactine. Deze patiënten 

moeten één enkele dynamische test ondergaan om 

de diagnose groeihormoondeficiëntie te stellen of uit 

te sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1131 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Bij patiënten met in de jeugd ingetreden, geïsoleerde 

groeihormoondeficiëntie (geen bewijs voor een 

hypothalamus-hypofyse-aandoening of bestraling van 

de schedel), worden twee dynamische (stimulatie-) 

testen aanbevolen, behalve voor diegenen die lage 

IGF-I concentraties hebben (<-2 SDS), voor wie één 

test in overweging moet worden genomen. De 

referentiewaarde (cut-off point) van de dynamische 

test moet strikt gehanteerd worden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1132 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van kinderen met 
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groeiachterstand als gevolg van onvoldoende 

groeihormoonsecretie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1133 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van groeiachterstand als 

gevolg van het syndroom van Turner, bevestigd door 

middel van chromosoom-analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1134 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen ten gevolge van 

onvoldoende productie van groeihormoon 

(groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1135 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

Turner-syndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1136 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1137 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen (huidige lengte 

standaarddeviatie score (SDS) < -2,5 en met een 

voor de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1) 

bij kleine kinderen/adolescenten die bij de geboorte 

te klein waren voor de zwangerschapsduur (SGA = 

small for gestational age) met een geboortegewicht 

en/of -lengte kleiner dan –2 standaarddeviatie (SD) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

in het afgelopen jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1138 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met een Prader-Willi-syndroom (PWS) 
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voor verbetering van de groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose ‘PWS’ dient door 

het juiste genetische onderzoek te worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1144 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij kinderen ten gevolge van 

onvoldoende groeihormoon productie (GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1145 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij meisjes ten gevolge van 

gonadale disgenesie (syndroom van Turner). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1146 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij prepuberale kinderen ten 

gevolge van chronische nierziekte. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1147 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de jeugd moeten 

opnieuw worden onderzocht voor de 

secretiecapaciteit van groeihormoon nadat de groei is 

voltooid. Onderzoek is niet noodzakelijk voor 

patiënten met meer dan drie hypofyse-

hormoonafwijkingen, met ernstige 

groeihormoondeficiëntie voortkomend uit een 

vastgestelde genetische oorzaak, voortkomend uit 

structurele hypothalamus-hypofyse afwijkingen, 

voortkomend uit tumoren in het centraal 

zenuwstelsel of door bestraling met een hoge dosis 

van het hoofd of met groeihormoondeficiëntie 

voortkomend uit een aandoening of insult van de 

hypofyse/hypothalamus, wanneer de waarden van 

serum insulin-like growth factor (IGF-I) <-2 SDS zijn 

na ten minste vier weken groeihormoonbehandeling. 

Bij alle andere patiënten is een IGF-I meting en één 

groeihormoonstimulatietest vereist. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1148 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de volwassen 

leeftijd:Duidelijk aanwezige groeihormoondeficiëntie 
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bij personen met een bekende hypothalamus-

/hypofyse-afwijking, bestraling van het hoofd en 

hersentraumata. Groeihormoondeficiëntie moet met 

één andere asdeficiëntie geassocieerd zijn, anders 

dan prolactine. Groeihormoondeficiëntie moet 

aangetoond zijn middels een provocatietest, nadat 

adequate substitutietherapie voor elke andere 

deficiënte as heeft plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1139 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Langdurige behandeling van kinderen met 

groeistoornissen veroorzaakt door onvoldoende 

secretie van endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1140 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Langdurige behandeling van meisjes vanaf 2 jaar oud 

met groeistoornissen geassocieerd met het syndroom 

van Turner. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1141 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van kinderen vóór de puberteit met 

groeistoornissen geassocieerd met chronische 

nierinsufficiëntie tot het moment van 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1142 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens het volwassen leven: De patiënt 

heeft een tekort aan groeihormoon als gevolg van 

een aandoening van de hypothalamus of hypofyse en 

minstens één ander vastgesteld hormoontekort 

(behalve prolactine). Er moeten geen tests voor 

groeihormoondeficiëntie worden uitgevoerd totdat 

voldoende substitutiebehandeling voor de andere 

hormoontekorten is ingesteld. Voorafgaand aan de 

behandeling moet groeihormoondeficiëntie op de 

juiste wijze worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1143 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens de jeugd: Patiënten bij wie 

groeihormoontekort tijdens de jeugd ontstaan is, 

moeten opnieuw getest worden om het 

groeihormoontekort tijdens hun volwassenheid te 

bevestigen alvorens substitutiebehandeling wordt 

gestart. Voorafgaand aan de behandeling moet 

groeihormoondeficiëntie op de juiste wijze worden 

bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NUTROPINAQ INJVLST 5MG/ML PATROON 2ML 

 

Zindex nummer: 15569179 

ATC Code: H01AC01 

Werkzame stof: SOMATROPINE 

Registratienummer: EU/1/00/164/003 

Fabrikant: MEDCOR PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 478 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen ten 

gevolge van een insufficiënte productie van 

groeihormoon (groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 479 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg van Turnersyndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 480 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met een Prader-Willi 

syndroom (PWS) ter verbetering van groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose PWS dient te 

worden bevestigd door middel van geschikte 

genetische tests. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 481 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 483 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Begin op volwassen leeftijd: Patiënten die een 

ernstige groeihormoondeficiëntie hebben die verband 

houdt met multipele hormoondeficiënties als gevolg 

van bekend hypothalamisch of hypofysair lijden en 

die ten minste één andere 

hypofysehormoondeficiëntie hebben, behoudens 

prolactine. Deze patiënten dienen een geschikte 

dynamische test te ondergaan om een 

groeihormoondeficiëntie vast te stellen of uit te 

sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 484 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Begin tijdens de kindertijd: Patiënten die in hun 

kindertijd een tekort aan groeihormoon hadden als 

gevolg van congenitale, genetische, verworven of 

idiopathische oorzaken. Patiënten met 

groeihormoondeficiëntie (GHD) stammend uit de 

kindertijd dienen na voltooiing van de lengtegroei te 

worden herbeoordeeld op de secretiecapaciteit voor 

groeihormoon. Bij patiënten die een grote kans lopen 

op een aanhoudende GHD, d.w.z. door een 

congenitale oorzaak of als neveneffect van hypofysair 

hypothalamisch lijden of een trauma, dient een 

Insuline-achtige groeifactor I (IGF-I) SDS < -2 na 

tenminste 4 weken stoppen met 

groeihormoonbehandeling, als voldoende bewijs voor 

een verborgen GHD te worden gezien. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 486 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

groeifalen geassocieerd met SHOX deficiëntie, die is 

vastgesled door DNA analyse. 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2609 van 4271 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SHOX deficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1125 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen met een 

duidelijke groeihormoondeficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1126 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de lange-termijnbehandeling van kinderen met 

groeistoornissen als gevolg van een ontoereikende 

secretie van normaal endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1127 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van een kleine gestalte bij 

kinderen ten gevolge van het syndroom van Turner 

dat is vastgesteld door chromosoomanalyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1128 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeiachterstand bij 

kinderen in de prepuberteit met een chronische 

nierfunctiestoornis. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1129 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeistoornissen bij kleine 

kinderen (huidige lengte SDS < -2,5 en met een voor 

de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1), die 

bij geboorte te klein of te licht zijn voor de duur van 

de zwangerschap (geboortegewicht en/of lengte 

kleiner dan –2SD) (SGA / small for gestational age) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

gedurende het laatste jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1130 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met een 

ernstige groeihormoondeficiëntie op volwassen 

leeftijd worden gedefinieerd als patiënten met 

bekende hypothalamus-hypofyse pathologie en 

tenminste één bekende hypofyse-hormoon 

deficiëntie, niet zijnde prolactine. Deze patiënten 

moeten één enkele dynamische test ondergaan om 
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de diagnose groeihormoondeficiëntie te stellen of uit 

te sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1131 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Bij patiënten met in de jeugd ingetreden, geïsoleerde 

groeihormoondeficiëntie (geen bewijs voor een 

hypothalamus-hypofyse-aandoening of bestraling van 

de schedel), worden twee dynamische (stimulatie-) 

testen aanbevolen, behalve voor diegenen die lage 

IGF-I concentraties hebben (<-2 SDS), voor wie één 

test in overweging moet worden genomen. De 

referentiewaarde (cut-off point) van de dynamische 

test moet strikt gehanteerd worden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1132 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van kinderen met 

groeiachterstand als gevolg van onvoldoende 

groeihormoonsecretie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1133 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van groeiachterstand als 

gevolg van het syndroom van Turner, bevestigd door 

middel van chromosoom-analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1134 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen ten gevolge van 

onvoldoende productie van groeihormoon 

(groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1135 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

Turner-syndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1136 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1137 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen (huidige lengte 

standaarddeviatie score (SDS) < -2,5 en met een 

voor de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1) 

bij kleine kinderen/adolescenten die bij de geboorte 

te klein waren voor de zwangerschapsduur (SGA = 

small for gestational age) met een geboortegewicht 

en/of -lengte kleiner dan –2 standaarddeviatie (SD) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

in het afgelopen jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1138 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met een Prader-Willi-syndroom (PWS) 

voor verbetering van de groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose ‘PWS’ dient door 

het juiste genetische onderzoek te worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1144 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij kinderen ten gevolge van 

onvoldoende groeihormoon productie (GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1145 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij meisjes ten gevolge van 

gonadale disgenesie (syndroom van Turner). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1146 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij prepuberale kinderen ten 

gevolge van chronische nierziekte. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1147 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de jeugd moeten 

opnieuw worden onderzocht voor de 

secretiecapaciteit van groeihormoon nadat de groei is 

voltooid. Onderzoek is niet noodzakelijk voor 
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patiënten met meer dan drie hypofyse-

hormoonafwijkingen, met ernstige 

groeihormoondeficiëntie voortkomend uit een 

vastgestelde genetische oorzaak, voortkomend uit 

structurele hypothalamus-hypofyse afwijkingen, 

voortkomend uit tumoren in het centraal 

zenuwstelsel of door bestraling met een hoge dosis 

van het hoofd of met groeihormoondeficiëntie 

voortkomend uit een aandoening of insult van de 

hypofyse/hypothalamus, wanneer de waarden van 

serum insulin-like growth factor (IGF-I) <-2 SDS zijn 

na ten minste vier weken groeihormoonbehandeling. 

Bij alle andere patiënten is een IGF-I meting en één 

groeihormoonstimulatietest vereist. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1148 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de volwassen 

leeftijd:Duidelijk aanwezige groeihormoondeficiëntie 

bij personen met een bekende hypothalamus-

/hypofyse-afwijking, bestraling van het hoofd en 

hersentraumata. Groeihormoondeficiëntie moet met 

één andere asdeficiëntie geassocieerd zijn, anders 

dan prolactine. Groeihormoondeficiëntie moet 

aangetoond zijn middels een provocatietest, nadat 

adequate substitutietherapie voor elke andere 

deficiënte as heeft plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1139 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Langdurige behandeling van kinderen met 

groeistoornissen veroorzaakt door onvoldoende 

secretie van endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1140 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Langdurige behandeling van meisjes vanaf 2 jaar oud 

met groeistoornissen geassocieerd met het syndroom 

van Turner. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1141 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van kinderen vóór de puberteit met 

groeistoornissen geassocieerd met chronische 

nierinsufficiëntie tot het moment van 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1142 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens het volwassen leven: De patiënt 

heeft een tekort aan groeihormoon als gevolg van 

een aandoening van de hypothalamus of hypofyse en 

minstens één ander vastgesteld hormoontekort 

(behalve prolactine). Er moeten geen tests voor 

groeihormoondeficiëntie worden uitgevoerd totdat 

voldoende substitutiebehandeling voor de andere 

hormoontekorten is ingesteld. Voorafgaand aan de 

behandeling moet groeihormoondeficiëntie op de 

juiste wijze worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1143 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens de jeugd: Patiënten bij wie 

groeihormoontekort tijdens de jeugd ontstaan is, 

moeten opnieuw getest worden om het 

groeihormoontekort tijdens hun volwassenheid te 

bevestigen alvorens substitutiebehandeling wordt 

gestart. Voorafgaand aan de behandeling moet 

groeihormoondeficiëntie op de juiste wijze worden 

bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NUTROPINAQ INJVLST 5MG/ML PATROON 2ML 
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Zindex nummer: 15625044 

ATC Code: H01AC01 

Werkzame stof: SOMATROPINE 

Registratienummer: EU/1/00/164/003 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 478 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen ten 

gevolge van een insufficiënte productie van 

groeihormoon (groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 479 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg van Turnersyndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 480 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met een Prader-Willi 

syndroom (PWS) ter verbetering van groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose PWS dient te 

worden bevestigd door middel van geschikte 

genetische tests. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 481 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 483 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Begin op volwassen leeftijd: Patiënten die een 

ernstige groeihormoondeficiëntie hebben die verband 

houdt met multipele hormoondeficiënties als gevolg 

van bekend hypothalamisch of hypofysair lijden en 

die ten minste één andere 

hypofysehormoondeficiëntie hebben, behoudens 

prolactine. Deze patiënten dienen een geschikte 

dynamische test te ondergaan om een 

groeihormoondeficiëntie vast te stellen of uit te 

sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 484 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Begin tijdens de kindertijd: Patiënten die in hun 
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kindertijd een tekort aan groeihormoon hadden als 

gevolg van congenitale, genetische, verworven of 

idiopathische oorzaken. Patiënten met 

groeihormoondeficiëntie (GHD) stammend uit de 

kindertijd dienen na voltooiing van de lengtegroei te 

worden herbeoordeeld op de secretiecapaciteit voor 

groeihormoon. Bij patiënten die een grote kans lopen 

op een aanhoudende GHD, d.w.z. door een 

congenitale oorzaak of als neveneffect van hypofysair 

hypothalamisch lijden of een trauma, dient een 

Insuline-achtige groeifactor I (IGF-I) SDS < -2 na 

tenminste 4 weken stoppen met 

groeihormoonbehandeling, als voldoende bewijs voor 

een verborgen GHD te worden gezien. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 486 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

groeifalen geassocieerd met SHOX deficiëntie, die is 

vastgesled door DNA analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SHOX deficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1125 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen met een 

duidelijke groeihormoondeficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1126 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de lange-termijnbehandeling van kinderen met 

groeistoornissen als gevolg van een ontoereikende 

secretie van normaal endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1127 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van een kleine gestalte bij 

kinderen ten gevolge van het syndroom van Turner 

dat is vastgesteld door chromosoomanalyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1128 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeiachterstand bij 

kinderen in de prepuberteit met een chronische 

nierfunctiestoornis. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1129 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeistoornissen bij kleine 

kinderen (huidige lengte SDS < -2,5 en met een voor 

de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1), die 

bij geboorte te klein of te licht zijn voor de duur van 

de zwangerschap (geboortegewicht en/of lengte 

kleiner dan –2SD) (SGA / small for gestational age) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

gedurende het laatste jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1130 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met een 

ernstige groeihormoondeficiëntie op volwassen 

leeftijd worden gedefinieerd als patiënten met 

bekende hypothalamus-hypofyse pathologie en 

tenminste één bekende hypofyse-hormoon 

deficiëntie, niet zijnde prolactine. Deze patiënten 

moeten één enkele dynamische test ondergaan om 

de diagnose groeihormoondeficiëntie te stellen of uit 

te sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1131 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Bij patiënten met in de jeugd ingetreden, geïsoleerde 

groeihormoondeficiëntie (geen bewijs voor een 

hypothalamus-hypofyse-aandoening of bestraling van 

de schedel), worden twee dynamische (stimulatie-) 

testen aanbevolen, behalve voor diegenen die lage 

IGF-I concentraties hebben (<-2 SDS), voor wie één 

test in overweging moet worden genomen. De 

referentiewaarde (cut-off point) van de dynamische 

test moet strikt gehanteerd worden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1132 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van kinderen met 

groeiachterstand als gevolg van onvoldoende 

groeihormoonsecretie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1133 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van groeiachterstand als 

gevolg van het syndroom van Turner, bevestigd door 

middel van chromosoom-analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1134 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen ten gevolge van 

onvoldoende productie van groeihormoon 

(groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1135 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

Turner-syndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1136 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1137 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen (huidige lengte 

standaarddeviatie score (SDS) < -2,5 en met een 

voor de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1) 

bij kleine kinderen/adolescenten die bij de geboorte 

te klein waren voor de zwangerschapsduur (SGA = 

small for gestational age) met een geboortegewicht 

en/of -lengte kleiner dan –2 standaarddeviatie (SD) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

in het afgelopen jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1138 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met een Prader-Willi-syndroom (PWS) 

voor verbetering van de groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose ‘PWS’ dient door 

het juiste genetische onderzoek te worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1144 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij kinderen ten gevolge van 

onvoldoende groeihormoon productie (GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1145 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij meisjes ten gevolge van 

gonadale disgenesie (syndroom van Turner). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1146 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij prepuberale kinderen ten 

gevolge van chronische nierziekte. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1147 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de jeugd moeten 

opnieuw worden onderzocht voor de 

secretiecapaciteit van groeihormoon nadat de groei is 

voltooid. Onderzoek is niet noodzakelijk voor 

patiënten met meer dan drie hypofyse-

hormoonafwijkingen, met ernstige 

groeihormoondeficiëntie voortkomend uit een 

vastgestelde genetische oorzaak, voortkomend uit 

structurele hypothalamus-hypofyse afwijkingen, 

voortkomend uit tumoren in het centraal 

zenuwstelsel of door bestraling met een hoge dosis 

van het hoofd of met groeihormoondeficiëntie 

voortkomend uit een aandoening of insult van de 

hypofyse/hypothalamus, wanneer de waarden van 

serum insulin-like growth factor (IGF-I) <-2 SDS zijn 

na ten minste vier weken groeihormoonbehandeling. 

Bij alle andere patiënten is een IGF-I meting en één 

groeihormoonstimulatietest vereist. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1148 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de volwassen 

leeftijd:Duidelijk aanwezige groeihormoondeficiëntie 

bij personen met een bekende hypothalamus-

/hypofyse-afwijking, bestraling van het hoofd en 

hersentraumata. Groeihormoondeficiëntie moet met 

één andere asdeficiëntie geassocieerd zijn, anders 

dan prolactine. Groeihormoondeficiëntie moet 

aangetoond zijn middels een provocatietest, nadat 

adequate substitutietherapie voor elke andere 

deficiënte as heeft plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1139 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Langdurige behandeling van kinderen met 

groeistoornissen veroorzaakt door onvoldoende 

secretie van endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1140 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Langdurige behandeling van meisjes vanaf 2 jaar oud 

met groeistoornissen geassocieerd met het syndroom 

van Turner. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1141 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van kinderen vóór de puberteit met 

groeistoornissen geassocieerd met chronische 

nierinsufficiëntie tot het moment van 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1142 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens het volwassen leven: De patiënt 

heeft een tekort aan groeihormoon als gevolg van 

een aandoening van de hypothalamus of hypofyse en 

minstens één ander vastgesteld hormoontekort 

(behalve prolactine). Er moeten geen tests voor 

groeihormoondeficiëntie worden uitgevoerd totdat 

voldoende substitutiebehandeling voor de andere 

hormoontekorten is ingesteld. Voorafgaand aan de 

behandeling moet groeihormoondeficiëntie op de 

juiste wijze worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1143 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens de jeugd: Patiënten bij wie 

groeihormoontekort tijdens de jeugd ontstaan is, 

moeten opnieuw getest worden om het 

groeihormoontekort tijdens hun volwassenheid te 

bevestigen alvorens substitutiebehandeling wordt 

gestart. Voorafgaand aan de behandeling moet 

groeihormoondeficiëntie op de juiste wijze worden 

bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NUTROPINAQ INJVLST 5MG/ML PATROON 2ML 

 

Zindex nummer: 15625060 

ATC Code: H01AC01 

Werkzame stof: SOMATROPINE 

Registratienummer: EU/1/00/164/003 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 478 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen ten 

gevolge van een insufficiënte productie van 

groeihormoon (groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 479 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg van Turnersyndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 480 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met een Prader-Willi 

syndroom (PWS) ter verbetering van groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose PWS dient te 

worden bevestigd door middel van geschikte 

genetische tests. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 481 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg chronische nierinsufficiëntie. 
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Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 483 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Begin op volwassen leeftijd: Patiënten die een 

ernstige groeihormoondeficiëntie hebben die verband 

houdt met multipele hormoondeficiënties als gevolg 

van bekend hypothalamisch of hypofysair lijden en 

die ten minste één andere 

hypofysehormoondeficiëntie hebben, behoudens 

prolactine. Deze patiënten dienen een geschikte 

dynamische test te ondergaan om een 

groeihormoondeficiëntie vast te stellen of uit te 

sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 484 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Begin tijdens de kindertijd: Patiënten die in hun 

kindertijd een tekort aan groeihormoon hadden als 

gevolg van congenitale, genetische, verworven of 

idiopathische oorzaken. Patiënten met 

groeihormoondeficiëntie (GHD) stammend uit de 

kindertijd dienen na voltooiing van de lengtegroei te 

worden herbeoordeeld op de secretiecapaciteit voor 

groeihormoon. Bij patiënten die een grote kans lopen 

op een aanhoudende GHD, d.w.z. door een 

congenitale oorzaak of als neveneffect van hypofysair 

hypothalamisch lijden of een trauma, dient een 

Insuline-achtige groeifactor I (IGF-I) SDS < -2 na 

tenminste 4 weken stoppen met 

groeihormoonbehandeling, als voldoende bewijs voor 

een verborgen GHD te worden gezien. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 486 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

groeifalen geassocieerd met SHOX deficiëntie, die is 

vastgesled door DNA analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SHOX deficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1125 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen met een 

duidelijke groeihormoondeficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1126 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de lange-termijnbehandeling van kinderen met 

groeistoornissen als gevolg van een ontoereikende 
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secretie van normaal endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1127 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van een kleine gestalte bij 

kinderen ten gevolge van het syndroom van Turner 

dat is vastgesteld door chromosoomanalyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1128 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeiachterstand bij 

kinderen in de prepuberteit met een chronische 

nierfunctiestoornis. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1129 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeistoornissen bij kleine 

kinderen (huidige lengte SDS < -2,5 en met een voor 

de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1), die 

bij geboorte te klein of te licht zijn voor de duur van 

de zwangerschap (geboortegewicht en/of lengte 

kleiner dan –2SD) (SGA / small for gestational age) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

gedurende het laatste jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1130 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met een 

ernstige groeihormoondeficiëntie op volwassen 

leeftijd worden gedefinieerd als patiënten met 

bekende hypothalamus-hypofyse pathologie en 

tenminste één bekende hypofyse-hormoon 

deficiëntie, niet zijnde prolactine. Deze patiënten 

moeten één enkele dynamische test ondergaan om 

de diagnose groeihormoondeficiëntie te stellen of uit 

te sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1131 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Bij patiënten met in de jeugd ingetreden, geïsoleerde 

groeihormoondeficiëntie (geen bewijs voor een 

hypothalamus-hypofyse-aandoening of bestraling van 

de schedel), worden twee dynamische (stimulatie-) 

testen aanbevolen, behalve voor diegenen die lage 

IGF-I concentraties hebben (<-2 SDS), voor wie één 

test in overweging moet worden genomen. De 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2623 van 4271 

referentiewaarde (cut-off point) van de dynamische 

test moet strikt gehanteerd worden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1132 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van kinderen met 

groeiachterstand als gevolg van onvoldoende 

groeihormoonsecretie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1133 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van groeiachterstand als 

gevolg van het syndroom van Turner, bevestigd door 

middel van chromosoom-analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1134 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen ten gevolge van 

onvoldoende productie van groeihormoon 

(groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1135 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

Turner-syndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1136 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1137 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen (huidige lengte 

standaarddeviatie score (SDS) < -2,5 en met een 

voor de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1) 

bij kleine kinderen/adolescenten die bij de geboorte 

te klein waren voor de zwangerschapsduur (SGA = 

small for gestational age) met een geboortegewicht 

en/of -lengte kleiner dan –2 standaarddeviatie (SD) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 
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in het afgelopen jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1138 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met een Prader-Willi-syndroom (PWS) 

voor verbetering van de groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose ‘PWS’ dient door 

het juiste genetische onderzoek te worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1144 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij kinderen ten gevolge van 

onvoldoende groeihormoon productie (GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1145 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij meisjes ten gevolge van 

gonadale disgenesie (syndroom van Turner). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1146 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij prepuberale kinderen ten 

gevolge van chronische nierziekte. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1147 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de jeugd moeten 

opnieuw worden onderzocht voor de 

secretiecapaciteit van groeihormoon nadat de groei is 

voltooid. Onderzoek is niet noodzakelijk voor 

patiënten met meer dan drie hypofyse-

hormoonafwijkingen, met ernstige 

groeihormoondeficiëntie voortkomend uit een 

vastgestelde genetische oorzaak, voortkomend uit 

structurele hypothalamus-hypofyse afwijkingen, 

voortkomend uit tumoren in het centraal 

zenuwstelsel of door bestraling met een hoge dosis 

van het hoofd of met groeihormoondeficiëntie 

voortkomend uit een aandoening of insult van de 

hypofyse/hypothalamus, wanneer de waarden van 

serum insulin-like growth factor (IGF-I) <-2 SDS zijn 

na ten minste vier weken groeihormoonbehandeling. 

Bij alle andere patiënten is een IGF-I meting en één 

groeihormoonstimulatietest vereist. 
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Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1148 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de volwassen 

leeftijd:Duidelijk aanwezige groeihormoondeficiëntie 

bij personen met een bekende hypothalamus-

/hypofyse-afwijking, bestraling van het hoofd en 

hersentraumata. Groeihormoondeficiëntie moet met 

één andere asdeficiëntie geassocieerd zijn, anders 

dan prolactine. Groeihormoondeficiëntie moet 

aangetoond zijn middels een provocatietest, nadat 

adequate substitutietherapie voor elke andere 

deficiënte as heeft plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1139 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Langdurige behandeling van kinderen met 

groeistoornissen veroorzaakt door onvoldoende 

secretie van endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1140 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Langdurige behandeling van meisjes vanaf 2 jaar oud 

met groeistoornissen geassocieerd met het syndroom 

van Turner. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1141 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van kinderen vóór de puberteit met 

groeistoornissen geassocieerd met chronische 

nierinsufficiëntie tot het moment van 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1142 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens het volwassen leven: De patiënt 

heeft een tekort aan groeihormoon als gevolg van 

een aandoening van de hypothalamus of hypofyse en 

minstens één ander vastgesteld hormoontekort 

(behalve prolactine). Er moeten geen tests voor 

groeihormoondeficiëntie worden uitgevoerd totdat 

voldoende substitutiebehandeling voor de andere 

hormoontekorten is ingesteld. Voorafgaand aan de 
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behandeling moet groeihormoondeficiëntie op de 

juiste wijze worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1143 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens de jeugd: Patiënten bij wie 

groeihormoontekort tijdens de jeugd ontstaan is, 

moeten opnieuw getest worden om het 

groeihormoontekort tijdens hun volwassenheid te 

bevestigen alvorens substitutiebehandeling wordt 

gestart. Voorafgaand aan de behandeling moet 

groeihormoondeficiëntie op de juiste wijze worden 

bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NUTROPINAQ INJVLST 5MG/ML PATROON 2ML 

 

Zindex nummer: 15625370 

ATC Code: H01AC01 

Werkzame stof: SOMATROPINE 

Registratienummer: EU/1/00/164/003 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 478 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen ten 

gevolge van een insufficiënte productie van 

groeihormoon (groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 479 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg van Turnersyndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 480 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met een Prader-Willi 

syndroom (PWS) ter verbetering van groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose PWS dient te 

worden bevestigd door middel van geschikte 

genetische tests. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 481 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 483 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Begin op volwassen leeftijd: Patiënten die een 

ernstige groeihormoondeficiëntie hebben die verband 

houdt met multipele hormoondeficiënties als gevolg 

van bekend hypothalamisch of hypofysair lijden en 

die ten minste één andere 

hypofysehormoondeficiëntie hebben, behoudens 

prolactine. Deze patiënten dienen een geschikte 

dynamische test te ondergaan om een 

groeihormoondeficiëntie vast te stellen of uit te 

sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 484 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Begin tijdens de kindertijd: Patiënten die in hun 

kindertijd een tekort aan groeihormoon hadden als 

gevolg van congenitale, genetische, verworven of 

idiopathische oorzaken. Patiënten met 

groeihormoondeficiëntie (GHD) stammend uit de 

kindertijd dienen na voltooiing van de lengtegroei te 

worden herbeoordeeld op de secretiecapaciteit voor 

groeihormoon. Bij patiënten die een grote kans lopen 

op een aanhoudende GHD, d.w.z. door een 

congenitale oorzaak of als neveneffect van hypofysair 

hypothalamisch lijden of een trauma, dient een 

Insuline-achtige groeifactor I (IGF-I) SDS < -2 na 

tenminste 4 weken stoppen met 

groeihormoonbehandeling, als voldoende bewijs voor 

een verborgen GHD te worden gezien. 
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Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 486 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

groeifalen geassocieerd met SHOX deficiëntie, die is 

vastgesled door DNA analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SHOX deficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1125 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen met een 

duidelijke groeihormoondeficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1126 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de lange-termijnbehandeling van kinderen met 

groeistoornissen als gevolg van een ontoereikende 

secretie van normaal endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1127 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van een kleine gestalte bij 

kinderen ten gevolge van het syndroom van Turner 

dat is vastgesteld door chromosoomanalyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1128 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeiachterstand bij 

kinderen in de prepuberteit met een chronische 

nierfunctiestoornis. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1129 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeistoornissen bij kleine 

kinderen (huidige lengte SDS < -2,5 en met een voor 

de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1), die 

bij geboorte te klein of te licht zijn voor de duur van 

de zwangerschap (geboortegewicht en/of lengte 

kleiner dan –2SD) (SGA / small for gestational age) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

gedurende het laatste jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1130 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met een 

ernstige groeihormoondeficiëntie op volwassen 

leeftijd worden gedefinieerd als patiënten met 

bekende hypothalamus-hypofyse pathologie en 

tenminste één bekende hypofyse-hormoon 

deficiëntie, niet zijnde prolactine. Deze patiënten 

moeten één enkele dynamische test ondergaan om 

de diagnose groeihormoondeficiëntie te stellen of uit 

te sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1131 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Bij patiënten met in de jeugd ingetreden, geïsoleerde 

groeihormoondeficiëntie (geen bewijs voor een 

hypothalamus-hypofyse-aandoening of bestraling van 

de schedel), worden twee dynamische (stimulatie-) 

testen aanbevolen, behalve voor diegenen die lage 

IGF-I concentraties hebben (<-2 SDS), voor wie één 

test in overweging moet worden genomen. De 

referentiewaarde (cut-off point) van de dynamische 

test moet strikt gehanteerd worden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1132 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van kinderen met 

groeiachterstand als gevolg van onvoldoende 

groeihormoonsecretie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1133 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van groeiachterstand als 

gevolg van het syndroom van Turner, bevestigd door 

middel van chromosoom-analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1134 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen ten gevolge van 

onvoldoende productie van groeihormoon 

(groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1135 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

Turner-syndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1136 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1137 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen (huidige lengte 

standaarddeviatie score (SDS) < -2,5 en met een 

voor de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1) 

bij kleine kinderen/adolescenten die bij de geboorte 

te klein waren voor de zwangerschapsduur (SGA = 

small for gestational age) met een geboortegewicht 

en/of -lengte kleiner dan –2 standaarddeviatie (SD) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

in het afgelopen jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1138 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met een Prader-Willi-syndroom (PWS) 

voor verbetering van de groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose ‘PWS’ dient door 

het juiste genetische onderzoek te worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1144 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij kinderen ten gevolge van 

onvoldoende groeihormoon productie (GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1145 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij meisjes ten gevolge van 

gonadale disgenesie (syndroom van Turner). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1146 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij prepuberale kinderen ten 

gevolge van chronische nierziekte. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 
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Indicatienummer: 1147 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de jeugd moeten 

opnieuw worden onderzocht voor de 

secretiecapaciteit van groeihormoon nadat de groei is 

voltooid. Onderzoek is niet noodzakelijk voor 

patiënten met meer dan drie hypofyse-

hormoonafwijkingen, met ernstige 

groeihormoondeficiëntie voortkomend uit een 

vastgestelde genetische oorzaak, voortkomend uit 

structurele hypothalamus-hypofyse afwijkingen, 

voortkomend uit tumoren in het centraal 

zenuwstelsel of door bestraling met een hoge dosis 

van het hoofd of met groeihormoondeficiëntie 

voortkomend uit een aandoening of insult van de 

hypofyse/hypothalamus, wanneer de waarden van 

serum insulin-like growth factor (IGF-I) <-2 SDS zijn 

na ten minste vier weken groeihormoonbehandeling. 

Bij alle andere patiënten is een IGF-I meting en één 

groeihormoonstimulatietest vereist. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1148 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de volwassen 

leeftijd:Duidelijk aanwezige groeihormoondeficiëntie 

bij personen met een bekende hypothalamus-

/hypofyse-afwijking, bestraling van het hoofd en 

hersentraumata. Groeihormoondeficiëntie moet met 

één andere asdeficiëntie geassocieerd zijn, anders 

dan prolactine. Groeihormoondeficiëntie moet 

aangetoond zijn middels een provocatietest, nadat 

adequate substitutietherapie voor elke andere 

deficiënte as heeft plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1139 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Langdurige behandeling van kinderen met 

groeistoornissen veroorzaakt door onvoldoende 

secretie van endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1140 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Langdurige behandeling van meisjes vanaf 2 jaar oud 

met groeistoornissen geassocieerd met het syndroom 

van Turner. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 2-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 1141 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van kinderen vóór de puberteit met 

groeistoornissen geassocieerd met chronische 

nierinsufficiëntie tot het moment van 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1142 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens het volwassen leven: De patiënt 

heeft een tekort aan groeihormoon als gevolg van 

een aandoening van de hypothalamus of hypofyse en 

minstens één ander vastgesteld hormoontekort 

(behalve prolactine). Er moeten geen tests voor 

groeihormoondeficiëntie worden uitgevoerd totdat 

voldoende substitutiebehandeling voor de andere 

hormoontekorten is ingesteld. Voorafgaand aan de 

behandeling moet groeihormoondeficiëntie op de 

juiste wijze worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1143 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens de jeugd: Patiënten bij wie 

groeihormoontekort tijdens de jeugd ontstaan is, 

moeten opnieuw getest worden om het 

groeihormoontekort tijdens hun volwassenheid te 

bevestigen alvorens substitutiebehandeling wordt 

gestart. Voorafgaand aan de behandeling moet 

groeihormoondeficiëntie op de juiste wijze worden 

bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 
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Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NUTROPINAQ INJVLST 5MG/ML PATROON 2ML 

 

Zindex nummer: 16021967 

ATC Code: H01AC01 

Werkzame stof: SOMATROPINE 

Registratienummer: EU/1/00/164/003 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 478 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen ten 

gevolge van een insufficiënte productie van 

groeihormoon (groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 479 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg van Turnersyndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 480 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met een Prader-Willi 

syndroom (PWS) ter verbetering van groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose PWS dient te 

worden bevestigd door middel van geschikte 

genetische tests. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 481 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 483 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Begin op volwassen leeftijd: Patiënten die een 

ernstige groeihormoondeficiëntie hebben die verband 

houdt met multipele hormoondeficiënties als gevolg 

van bekend hypothalamisch of hypofysair lijden en 

die ten minste één andere 

hypofysehormoondeficiëntie hebben, behoudens 

prolactine. Deze patiënten dienen een geschikte 

dynamische test te ondergaan om een 

groeihormoondeficiëntie vast te stellen of uit te 
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sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 484 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Begin tijdens de kindertijd: Patiënten die in hun 

kindertijd een tekort aan groeihormoon hadden als 

gevolg van congenitale, genetische, verworven of 

idiopathische oorzaken. Patiënten met 

groeihormoondeficiëntie (GHD) stammend uit de 

kindertijd dienen na voltooiing van de lengtegroei te 

worden herbeoordeeld op de secretiecapaciteit voor 

groeihormoon. Bij patiënten die een grote kans lopen 

op een aanhoudende GHD, d.w.z. door een 

congenitale oorzaak of als neveneffect van hypofysair 

hypothalamisch lijden of een trauma, dient een 

Insuline-achtige groeifactor I (IGF-I) SDS < -2 na 

tenminste 4 weken stoppen met 

groeihormoonbehandeling, als voldoende bewijs voor 

een verborgen GHD te worden gezien. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 486 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

groeifalen geassocieerd met SHOX deficiëntie, die is 

vastgesled door DNA analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SHOX deficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1125 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen met een 

duidelijke groeihormoondeficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1126 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de lange-termijnbehandeling van kinderen met 

groeistoornissen als gevolg van een ontoereikende 

secretie van normaal endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1127 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van een kleine gestalte bij 

kinderen ten gevolge van het syndroom van Turner 

dat is vastgesteld door chromosoomanalyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1128 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: Voor de behandeling van groeiachterstand bij 

kinderen in de prepuberteit met een chronische 

nierfunctiestoornis. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1129 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeistoornissen bij kleine 

kinderen (huidige lengte SDS < -2,5 en met een voor 

de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1), die 

bij geboorte te klein of te licht zijn voor de duur van 

de zwangerschap (geboortegewicht en/of lengte 

kleiner dan –2SD) (SGA / small for gestational age) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

gedurende het laatste jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1130 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met een 

ernstige groeihormoondeficiëntie op volwassen 

leeftijd worden gedefinieerd als patiënten met 

bekende hypothalamus-hypofyse pathologie en 

tenminste één bekende hypofyse-hormoon 

deficiëntie, niet zijnde prolactine. Deze patiënten 

moeten één enkele dynamische test ondergaan om 

de diagnose groeihormoondeficiëntie te stellen of uit 

te sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1131 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Bij patiënten met in de jeugd ingetreden, geïsoleerde 

groeihormoondeficiëntie (geen bewijs voor een 

hypothalamus-hypofyse-aandoening of bestraling van 

de schedel), worden twee dynamische (stimulatie-) 

testen aanbevolen, behalve voor diegenen die lage 

IGF-I concentraties hebben (<-2 SDS), voor wie één 

test in overweging moet worden genomen. De 

referentiewaarde (cut-off point) van de dynamische 

test moet strikt gehanteerd worden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1132 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van kinderen met 

groeiachterstand als gevolg van onvoldoende 

groeihormoonsecretie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1133 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van groeiachterstand als 

gevolg van het syndroom van Turner, bevestigd door 

middel van chromosoom-analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1134 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen ten gevolge van 

onvoldoende productie van groeihormoon 

(groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1135 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

Turner-syndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1136 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1137 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen (huidige lengte 

standaarddeviatie score (SDS) < -2,5 en met een 

voor de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1) 

bij kleine kinderen/adolescenten die bij de geboorte 

te klein waren voor de zwangerschapsduur (SGA = 

small for gestational age) met een geboortegewicht 

en/of -lengte kleiner dan –2 standaarddeviatie (SD) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

in het afgelopen jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1138 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met een Prader-Willi-syndroom (PWS) 

voor verbetering van de groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose ‘PWS’ dient door 

het juiste genetische onderzoek te worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1144 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij kinderen ten gevolge van 

onvoldoende groeihormoon productie (GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1145 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij meisjes ten gevolge van 

gonadale disgenesie (syndroom van Turner). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1146 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij prepuberale kinderen ten 

gevolge van chronische nierziekte. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1147 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de jeugd moeten 

opnieuw worden onderzocht voor de 

secretiecapaciteit van groeihormoon nadat de groei is 

voltooid. Onderzoek is niet noodzakelijk voor 

patiënten met meer dan drie hypofyse-

hormoonafwijkingen, met ernstige 

groeihormoondeficiëntie voortkomend uit een 

vastgestelde genetische oorzaak, voortkomend uit 

structurele hypothalamus-hypofyse afwijkingen, 

voortkomend uit tumoren in het centraal 

zenuwstelsel of door bestraling met een hoge dosis 

van het hoofd of met groeihormoondeficiëntie 

voortkomend uit een aandoening of insult van de 

hypofyse/hypothalamus, wanneer de waarden van 

serum insulin-like growth factor (IGF-I) <-2 SDS zijn 

na ten minste vier weken groeihormoonbehandeling. 

Bij alle andere patiënten is een IGF-I meting en één 

groeihormoonstimulatietest vereist. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1148 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de volwassen 

leeftijd:Duidelijk aanwezige groeihormoondeficiëntie 

bij personen met een bekende hypothalamus-

/hypofyse-afwijking, bestraling van het hoofd en 

hersentraumata. Groeihormoondeficiëntie moet met 

één andere asdeficiëntie geassocieerd zijn, anders 

dan prolactine. Groeihormoondeficiëntie moet 

aangetoond zijn middels een provocatietest, nadat 
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adequate substitutietherapie voor elke andere 

deficiënte as heeft plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1139 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Langdurige behandeling van kinderen met 

groeistoornissen veroorzaakt door onvoldoende 

secretie van endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1140 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Langdurige behandeling van meisjes vanaf 2 jaar oud 

met groeistoornissen geassocieerd met het syndroom 

van Turner. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1141 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van kinderen vóór de puberteit met 

groeistoornissen geassocieerd met chronische 

nierinsufficiëntie tot het moment van 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1142 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens het volwassen leven: De patiënt 

heeft een tekort aan groeihormoon als gevolg van 

een aandoening van de hypothalamus of hypofyse en 

minstens één ander vastgesteld hormoontekort 

(behalve prolactine). Er moeten geen tests voor 

groeihormoondeficiëntie worden uitgevoerd totdat 

voldoende substitutiebehandeling voor de andere 

hormoontekorten is ingesteld. Voorafgaand aan de 

behandeling moet groeihormoondeficiëntie op de 

juiste wijze worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1143 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens de jeugd: Patiënten bij wie 

groeihormoontekort tijdens de jeugd ontstaan is, 

moeten opnieuw getest worden om het 

groeihormoontekort tijdens hun volwassenheid te 
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bevestigen alvorens substitutiebehandeling wordt 

gestart. Voorafgaand aan de behandeling moet 

groeihormoondeficiëntie op de juiste wijze worden 

bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NUWIQ INJPDR FLACON  250IE + SOLV 2,5ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16065220 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/14/936/001 

Fabrikant: OCTAPHARMA BENELUX NV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NUWIQ INJPDR FLACON  500IE + SOLV 2,5ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16065239 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/14/936/002 

Fabrikant: OCTAPHARMA BENELUX NV 
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Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 
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Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NUWIQ INJPDR FLACON 1000IE + SOLV 2,5ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16065247 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/14/936/003 

Fabrikant: OCTAPHARMA BENELUX NV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 
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patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

NUWIQ INJPDR FLACON 2000IE + SOLV 2,5ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16065255 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/14/936/004 

Fabrikant: OCTAPHARMA BENELUX NV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 
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Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OBIZUR INJPDR FLACON 500E + SOLVENS IN WWSP 

 

Zindex nummer: 16288416 

ATC Code: B02BD14 

Werkzame stof: SUSOCTOCOG ALFA 

Registratienummer: EU/1/15/1035/001 

Fabrikant: SHIRE NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 611 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van bloedingen bij volwassen patiënten 

met verworven hemofilie veroorzaakt door antistoffen 

tegen factor VIII. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie met antistoffen tegen factor VIII 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OCREVUS INFVLST CONC 300MG/10ML (30MG/ML) FLACON 

 

Zindex nummer: 16568419 

ATC Code: L04AA36 
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Werkzame stof: OCRELIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/17/1231/001 

Fabrikant: ROCHE NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1572 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

vroege primair progressieve multiple sclerose (PPMS) 

gebaseerd op de ziekteduur, mate van invaliditeit en 

beeldvormende kenmerken die typerend zijn voor 

ontstekingsactiviteit. 

Verkorte indicatie: MS, vroeg primair progressief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

actieve relapsing multiple sclerose (RMS) die is 

gedefinieerd door klinische of beeldvormende 

kenmerken. 

Verkorte indicatie: MS, actief relapsing (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OCTAGAM INFUSIEVLOEISTOF  50MG/ML FLACON  50ML 

 

Zindex nummer: 14143593 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: 18396 

Fabrikant: EUROCEPT PHARMACEUTICALS 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 
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Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 
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kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 
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Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2654 van 4271 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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OCTAGAM INFUSIEVLOEISTOF  50MG/ML FLACON 100ML 

 

Zindex nummer: 14143607 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: 18396 

Fabrikant: EUROCEPT PHARMACEUTICALS 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 
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Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 
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zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 
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Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 
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Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  
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bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OCTAGAM INFUSIEVLOEISTOF  50MG/ML FLACON 200ML 

 

Zindex nummer: 14143615 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: 18396 

Fabrikant: EUROCEPT PHARMACEUTICALS 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2668 van 4271 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 
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multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 
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corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 
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Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 
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en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 
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Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 
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HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OCTAGAM INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON  20ML 

 

Zindex nummer: 15548112 

ATC Code: J06BA02 
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Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: 104459 

Fabrikant: EUROCEPT PHARMACEUTICALS 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 
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Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 
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immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 
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Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 
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Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 
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Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OCTAGAM INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON  50ML 

 

Zindex nummer: 15548155 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: 104459 

Fabrikant: EUROCEPT PHARMACEUTICALS 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 
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Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 
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Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 
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adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2693 van 4271 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 
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Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 
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Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OCTAGAM INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON 100ML 

 

Zindex nummer: 15548198 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: 104459 

Fabrikant: EUROCEPT PHARMACEUTICALS 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2699 van 4271 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 
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ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 
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Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 
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door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 
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kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OCTAGAM INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON 200ML 

 

Zindex nummer: 15548228 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: 104459 

Fabrikant: EUROCEPT PHARMACEUTICALS 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 
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Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 
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HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 
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of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 
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0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 
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Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OCTANATE INJPDR FLACON  250IE + SOLVENS  5ML 

 

Zindex nummer: 16202929 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: 29925 

Fabrikant: OCTAPHARMA BENELUX NV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 
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postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OCTANATE INJPDR FLACON  500IE + SOLVENS 10ML 

 

Zindex nummer: 16202937 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: 29925 

Fabrikant: OCTAPHARMA BENELUX NV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OCTANATE INJPDR FLACON 1000IE + SOLVENS 10ML 

 

Zindex nummer: 16202945 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: 29926 

Fabrikant: OCTAPHARMA BENELUX NV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 
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(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OCTANATE LV INJPDR FLACON  500IE + SOLVENS 5ML 
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Zindex nummer: 16208277 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: 114882 

Fabrikant: OCTAPHARMA BENELUX NV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 
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jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OCTANATE LV INJPDR FLACON 1000IE + SOLVENS 5ML 

 

Zindex nummer: 16208285 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: 114887 

Fabrikant: OCTAPHARMA BENELUX NV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 
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profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OCTAPLEX INFPDR FLACON  500IE +SV 20ML +TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16168054 

ATC Code: B02BD01 

Werkzame stof: PROTROMBINECOMPLEX 

Registratienummer: 30499 

Fabrikant: OCTAPHARMA BENELUX NV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 577 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en perioperatieve profylaxe van 

bloedingen bij verworven deficiëntie van de 
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stollingsfactoren van het protrombinecomplex, zoals 

bij deficiëntie ten gevolge van een behandeling met 

vitamine-K-antagonisten, of in het geval van een 

overdosis van vitamine-K-antagonisten waarbij snelle 

correctie van de deficiëntie vereist is. 

Verkorte indicatie: Bloedingen bij verworven tekort stollingsfactoren van 

het protrombinecomplex, behandeling en profylaxe 

(Volw. en Kind) 

 

 

Indicatienummer: 578 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en perioperatieve profylaxe van 

bloedingen in geval van een aangeboren deficiëntie 

van één der vitamine K-afhankelijke stollingsfactoren 

als er geen gezuiverde, specifieke producten met 

stollingsfactoren beschikbaar zijn. 

Verkorte indicatie: Bloedingen bij aangeboren tekort vitamine K-

afhankelijke stollingsfactoren, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind) 

 

 

Indicatienummer: 613 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van bloedingen en peri-operatieve 

profylaxe bij een verworven tekort van menselijke 

stollingsfactoren van het protrombinecomplex, zoals 

veroorzaakt door een behandeling met vitamine K-

antagonisten of in geval van overdosering met 

vitamine K-antagonisten waarbij een snel herstel van 

het tekort vereist is. 

Verkorte indicatie: Verworven tekort van stollingsfactoren van het 

protrombinecomplex (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 614 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van bloedingen en peri-operatieve 

profylaxe bij erfelijk tekort van vitamine K-

afhankelijke stollingsfactoren II en X wanneer geen 

enkel gezuiverd specifiek stollingsfactorconcentraat 

beschikbaar is. 

Verkorte indicatie: Erfelijk tekort van vitamine K afhankelijke 

stollingsfactoren (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OCTAPLEX INFPDR FLACON 1000IE +SV 40ML +TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16201825 

ATC Code: B02BD01 

Werkzame stof: PROTROMBINECOMPLEX 

Registratienummer: 116220 

Fabrikant: OCTAPHARMA BENELUX NV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 577 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en perioperatieve profylaxe van 

bloedingen bij verworven deficiëntie van de 

stollingsfactoren van het protrombinecomplex, zoals 

bij deficiëntie ten gevolge van een behandeling met 

vitamine-K-antagonisten, of in het geval van een 

overdosis van vitamine-K-antagonisten waarbij snelle 

correctie van de deficiëntie vereist is. 

Verkorte indicatie: Bloedingen bij verworven tekort stollingsfactoren van 

het protrombinecomplex, behandeling en profylaxe 

(Volw. en Kind) 

 

 

Indicatienummer: 578 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en perioperatieve profylaxe van 

bloedingen in geval van een aangeboren deficiëntie 

van één der vitamine K-afhankelijke stollingsfactoren 

als er geen gezuiverde, specifieke producten met 

stollingsfactoren beschikbaar zijn. 

Verkorte indicatie: Bloedingen bij aangeboren tekort vitamine K-
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afhankelijke stollingsfactoren, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind) 

 

 

Indicatienummer: 613 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van bloedingen en peri-operatieve 

profylaxe bij een verworven tekort van menselijke 

stollingsfactoren van het protrombinecomplex, zoals 

veroorzaakt door een behandeling met vitamine K-

antagonisten of in geval van overdosering met 

vitamine K-antagonisten waarbij een snel herstel van 

het tekort vereist is. 

Verkorte indicatie: Verworven tekort van stollingsfactoren van het 

protrombinecomplex (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 614 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van bloedingen en peri-operatieve 

profylaxe bij erfelijk tekort van vitamine K-

afhankelijke stollingsfactoren II en X wanneer geen 

enkel gezuiverd specifiek stollingsfactorconcentraat 

beschikbaar is. 

Verkorte indicatie: Erfelijk tekort van vitamine K afhankelijke 

stollingsfactoren (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OGIVRI INFUSIEPOEDER FLACON 150MG 

 

Zindex nummer: 16776526 

ATC Code: L01XC03 

Werkzame stof: TRASTUZUMAB 

Registratienummer: EU/1/18/1341/001 

Fabrikant: MYLAN B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 517 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) als 

monotherapie voor de behandeling van die patiënten 

die voor hun gemetastaseerde aandoening zijn 

behandeld met tenminste twee 

chemotherapieschema's. Voorgaande chemotherapie 

moet tenminste een antracyclinederivaat en een 

taxaan hebben omvat tenzij patiënten niet geschikt 

zijn voor deze behandelingen. Ook moeten 

hormoonreceptor positieve patiënten niet (meer) 

reageren op hormoontherapie tenzij patiënten niet 

geschikt zijn voor deze behandeling. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, >= 3e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 518 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) in 

combinatie met paclitaxel voor de behandeling van 

die patiënten die voor hun gemetastaseerde ziekte 

niet zijn behandeld met chemotherapie en voor wie 

een antracyclinederivaat niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, 1e lijn, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 519 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) in 

combinatie met docetaxel voor de behandeling van 

die patiënten die voor hun gemetastaseerde ziekte 

niet zijn behandeld met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+ , 1e lijn, combi met docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 520 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) in 

combinatie met een aromataseremmer voor de 

behandeling van postmenopauzale patiënten met 

hormoonreceptor-positieve gemetastaseerde 

borstkanker, die niet eerder behandeld zijn met 

trastuzumab. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, HR+, postmenopauzaal, combi met 

anastrozol, exemestaan of letrozol (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 522 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) aansluitend op 

operatie, chemotherapie (neoadjuvant of adjuvant) 

en radiotherapie (mits van toepassing). 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, adjuvant of neoadjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 523 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met paclitaxel of 

docetaxel. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvante chemo, combi met 

paclitaxel of docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 524 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) in combinatie 

met adjuvante chemotherapie bestaande uit 

docetaxel en carboplatine. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, combi met docetaxel en carboplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 525 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) in combinatie 

met neoadjuvante chemotherapie gevolgd door 

adjuvante behandeling met trastuzumab, voor lokaal 

gevorderde (inclusief inflammatoire) ziekte of 

tumoren > 2 cm in diameter. 

Verkorte indicatie: EBC, LA, HER2+, combi, neoadjuvant en adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 527 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine of 5-fluorouracil en 

cisplatine voor de behandeling van volwassen 

patiënten met HER2-positief gemetastaseerd 
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adenocarcinoom van de maag of de gastro-

oesofageale overgang die nog geen eerdere 

oncologische behandeling hebben ondergaan voor 

hun gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofageale overgang, m, 

HER2+, 1e lijn, combi met cisplatine en capecitabine 

of 5-FU (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1376 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van Her2 NEU positief 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met capecitabine of vinorelbine. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, combi met capecitabine of vinorelbine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1384 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voortzetten van trastuzumab monotherapie bij de 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC) na 

behandeling met trastuzumab in combinatie  met 

andere chemotherapeutica zoals paclitaxel, 

vinorelbine of capecitabine. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, na chemo, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1437 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

borstkanker waarbij de tumor een overexpressie van 

HER2 (ErbB2) vertoont: in combinatie met lapatinib 

voor patiënten met hormoonreceptor-negatieve 

gemetastaseerde ziekte met progressie na eerdere 

behandeling met trastuzumab in combinatie met 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HR-, HER2+, >= 2de lijn, combi met lapatinib 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1445 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

docetaxel bij volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde of lokaal teruggekeerde, 

niet-reseceerbare borstkanker die geen eerdere anti-

HER2-therapie of chemotherapie voor hun 

gemetastaseerde ziekte hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel of m, HER2+, combi met pertuzumab 

en docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1447 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

chemotherapie voor de neoadjuvante behandeling 
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van volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal 

gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium 

borstkanker met een hoog risico op terugkeer. 

Verkorte indicatie: BC of EBC, LA, combi met pertuzumab, neo-adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1458 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij patiënten met her2 neu positieve vorm van 

maagkanker bij volwassenen in combinatie met 

oxaliplatine en 5-FU als cisplatine niet verdragen 

wordt. 

Verkorte indicatie: MaagCa, Her2+, combi met oxalipatine en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1494 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met capecitabine of 5-fluorouracil en 

cisplatine voor de behandeling van volwassen 

patiënten met HER2-positief gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag of de gastro-

oesofageale overgang die nog geen eerdere 

oncologische behandeling hebben ondergaan voor 

hun gemetastaseerde ziekte. Trastuzumab dient 

alleen gebruikt te worden bij patiënten met 

gemetastaseerde maagkanker (MGC) bij wie de 

tumor een overexpressie van HER2 vertoont, 

gedefinieerd als IHC2+ en bevestigend middels SISH 

of FISH analyse, of als IHC 3+ resultaat. Accurate en 

gevalideerde assay methoden dienen te worden 

gebruikt. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa van de gastro-oesofageale 

overgang, m, HER2+, 1e lijn, combi met 5-FU en 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1606 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

chemotherapie voor de adjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met HER2-positieve vroege 

borstkanker met een hoog risico op recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OLUMIANT TABLET FILMOMHULD 2MG 

 

Zindex nummer: 16330498 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2734 van 4271 

ATC Code: L04AA37 

Werkzame stof: BARICITINIB 

Registratienummer: EU/1/16/1170/002 

Fabrikant: ELI LILLY NEDERLAND 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1397 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor volwassen patiënten die onvoldoende hebben 

gereageerd op één of meer disease-modifying anti-

rheumatic drugs of daar intolerant voor zijn voor de 

behandeling van matige tot ernstige reumatoïde 

artritis. Kan worden gebruikt als monotherapie of in 

combinatie met methotrexaat. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OLUMIANT TABLET FILMOMHULD 2MG 

 

Zindex nummer: 16635345 

ATC Code: L04AA37 

Werkzame stof: BARICITINIB 

Registratienummer: EU/1/16/1170/002 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1397 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor volwassen patiënten die onvoldoende hebben 

gereageerd op één of meer disease-modifying anti-

rheumatic drugs of daar intolerant voor zijn voor de 

behandeling van matige tot ernstige reumatoïde 

artritis. Kan worden gebruikt als monotherapie of in 

combinatie met methotrexaat. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OLUMIANT TABLET FILMOMHULD 4MG 

 

Zindex nummer: 16330528 

ATC Code: L04AA37 

Werkzame stof: BARICITINIB 

Registratienummer: EU/1/16/1170/010 

Fabrikant: ELI LILLY NEDERLAND 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 1397 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor volwassen patiënten die onvoldoende hebben 

gereageerd op één of meer disease-modifying anti-

rheumatic drugs of daar intolerant voor zijn voor de 

behandeling van matige tot ernstige reumatoïde 

artritis. Kan worden gebruikt als monotherapie of in 

combinatie met methotrexaat. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OLUMIANT TABLET FILMOMHULD 4MG 

 

Zindex nummer: 16635744 

ATC Code: L04AA37 

Werkzame stof: BARICITINIB 

Registratienummer: EU/1/16/1170/010 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1397 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor volwassen patiënten die onvoldoende hebben 

gereageerd op één of meer disease-modifying anti-

rheumatic drugs of daar intolerant voor zijn voor de 

behandeling van matige tot ernstige reumatoïde 

artritis. Kan worden gebruikt als monotherapie of in 

combinatie met methotrexaat. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OLUMIANT TABLET FILMOMHULD 4MG 

 

Zindex nummer: 16754069 

ATC Code: L04AA37 

Werkzame stof: BARICITINIB 

Registratienummer: EU/1/16/1170/010 

Fabrikant: BMODESTO B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1397 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor volwassen patiënten die onvoldoende hebben 

gereageerd op één of meer disease-modifying anti-
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rheumatic drugs of daar intolerant voor zijn voor de 

behandeling van matige tot ernstige reumatoïde 

artritis. Kan worden gebruikt als monotherapie of in 

combinatie met methotrexaat. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OMNITROPE INJPDR FLACON 5MG + SOLV 1ML + RECOSET 

 

Zindex nummer: 15419150 

ATC Code: H01AC01 

Werkzame stof: SOMATROPINE 

Registratienummer: EU/1/06/332/002 

Fabrikant: MEDCOR PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 478 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen ten 

gevolge van een insufficiënte productie van 

groeihormoon (groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 479 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg van Turnersyndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 480 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met een Prader-Willi 

syndroom (PWS) ter verbetering van groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose PWS dient te 

worden bevestigd door middel van geschikte 

genetische tests. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 481 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 486 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 
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groeifalen geassocieerd met SHOX deficiëntie, die is 

vastgesled door DNA analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SHOX deficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1126 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de lange-termijnbehandeling van kinderen met 

groeistoornissen als gevolg van een ontoereikende 

secretie van normaal endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1127 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van een kleine gestalte bij 

kinderen ten gevolge van het syndroom van Turner 

dat is vastgesteld door chromosoomanalyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1128 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeiachterstand bij 

kinderen in de prepuberteit met een chronische 

nierfunctiestoornis. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1129 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeistoornissen bij kleine 

kinderen (huidige lengte SDS < -2,5 en met een voor 

de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1), die 

bij geboorte te klein of te licht zijn voor de duur van 

de zwangerschap (geboortegewicht en/of lengte 

kleiner dan –2SD) (SGA / small for gestational age) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

gedurende het laatste jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1130 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met een 

ernstige groeihormoondeficiëntie op volwassen 

leeftijd worden gedefinieerd als patiënten met 

bekende hypothalamus-hypofyse pathologie en 

tenminste één bekende hypofyse-hormoon 

deficiëntie, niet zijnde prolactine. Deze patiënten 

moeten één enkele dynamische test ondergaan om 

de diagnose groeihormoondeficiëntie te stellen of uit 

te sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 
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Indicatienummer: 1131 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Bij patiënten met in de jeugd ingetreden, geïsoleerde 

groeihormoondeficiëntie (geen bewijs voor een 

hypothalamus-hypofyse-aandoening of bestraling van 

de schedel), worden twee dynamische (stimulatie-) 

testen aanbevolen, behalve voor diegenen die lage 

IGF-I concentraties hebben (<-2 SDS), voor wie één 

test in overweging moet worden genomen. De 

referentiewaarde (cut-off point) van de dynamische 

test moet strikt gehanteerd worden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1132 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van kinderen met 

groeiachterstand als gevolg van onvoldoende 

groeihormoonsecretie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1133 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van groeiachterstand als 

gevolg van het syndroom van Turner, bevestigd door 

middel van chromosoom-analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1139 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van kinderen met 

groeistoornissen veroorzaakt door onvoldoende 

secretie van endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1140 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van meisjes vanaf 2 jaar oud 

met groeistoornissen geassocieerd met het syndroom 

van Turner. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1141 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen vóór de puberteit met 

groeistoornissen geassocieerd met chronische 

nierinsufficiëntie tot het moment van 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1142 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens het volwassen leven: De patiënt 

heeft een tekort aan groeihormoon als gevolg van 

een aandoening van de hypothalamus of hypofyse en 

minstens één ander vastgesteld hormoontekort 

(behalve prolactine). Er moeten geen tests voor 

groeihormoondeficiëntie worden uitgevoerd totdat 

voldoende substitutiebehandeling voor de andere 

hormoontekorten is ingesteld. Voorafgaand aan de 

behandeling moet groeihormoondeficiëntie op de 

juiste wijze worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1143 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens de jeugd: Patiënten bij wie 

groeihormoontekort tijdens de jeugd ontstaan is, 

moeten opnieuw getest worden om het 

groeihormoontekort tijdens hun volwassenheid te 

bevestigen alvorens substitutiebehandeling wordt 

gestart. Voorafgaand aan de behandeling moet 

groeihormoondeficiëntie op de juiste wijze worden 

bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1144 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij kinderen ten gevolge van 

onvoldoende groeihormoon productie (GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1145 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij meisjes ten gevolge van 

gonadale disgenesie (syndroom van Turner). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1146 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij prepuberale kinderen ten 

gevolge van chronische nierziekte. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1147 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de jeugd moeten 
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opnieuw worden onderzocht voor de 

secretiecapaciteit van groeihormoon nadat de groei is 

voltooid. Onderzoek is niet noodzakelijk voor 

patiënten met meer dan drie hypofyse-

hormoonafwijkingen, met ernstige 

groeihormoondeficiëntie voortkomend uit een 

vastgestelde genetische oorzaak, voortkomend uit 

structurele hypothalamus-hypofyse afwijkingen, 

voortkomend uit tumoren in het centraal 

zenuwstelsel of door bestraling met een hoge dosis 

van het hoofd of met groeihormoondeficiëntie 

voortkomend uit een aandoening of insult van de 

hypofyse/hypothalamus, wanneer de waarden van 

serum insulin-like growth factor (IGF-I) <-2 SDS zijn 

na ten minste vier weken groeihormoonbehandeling. 

Bij alle andere patiënten is een IGF-I meting en één 

groeihormoonstimulatietest vereist. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1148 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de volwassen 

leeftijd:Duidelijk aanwezige groeihormoondeficiëntie 

bij personen met een bekende hypothalamus-

/hypofyse-afwijking, bestraling van het hoofd en 

hersentraumata. Groeihormoondeficiëntie moet met 

één andere asdeficiëntie geassocieerd zijn, anders 

dan prolactine. Groeihormoondeficiëntie moet 

aangetoond zijn middels een provocatietest, nadat 

adequate substitutietherapie voor elke andere 

deficiënte as heeft plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 483 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Begin op volwassen leeftijd: Patiënten die een 

ernstige groeihormoondeficiëntie hebben die verband 

houdt met multipele hormoondeficiënties als gevolg 

van bekend hypothalamisch of hypofysair lijden en 

die ten minste één andere 

hypofysehormoondeficiëntie hebben, behoudens 

prolactine. Deze patiënten dienen een geschikte 

dynamische test te ondergaan om een 

groeihormoondeficiëntie vast te stellen of uit te 

sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 484 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Begin tijdens de kindertijd: Patiënten die in hun 

kindertijd een tekort aan groeihormoon hadden als 

gevolg van congenitale, genetische, verworven of 
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idiopathische oorzaken. Patiënten met 

groeihormoondeficiëntie (GHD) stammend uit de 

kindertijd dienen na voltooiing van de lengtegroei te 

worden herbeoordeeld op de secretiecapaciteit voor 

groeihormoon. Bij patiënten die een grote kans lopen 

op een aanhoudende GHD, d.w.z. door een 

congenitale oorzaak of als neveneffect van hypofysair 

hypothalamisch lijden of een trauma, dient een 

Insuline-achtige groeifactor I (IGF-I) SDS < -2 na 

tenminste 4 weken stoppen met 

groeihormoonbehandeling, als voldoende bewijs voor 

een verborgen GHD te worden gezien. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1125 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen met een 

duidelijke groeihormoondeficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1134 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen ten gevolge van 

onvoldoende productie van groeihormoon 

(groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1135 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

Turner-syndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1136 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1137 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen (huidige lengte 

standaarddeviatie score (SDS) < -2,5 en met een 

voor de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1) 

bij kleine kinderen/adolescenten die bij de geboorte 

te klein waren voor de zwangerschapsduur (SGA = 

small for gestational age) met een geboortegewicht 

en/of -lengte kleiner dan –2 standaarddeviatie (SD) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 
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inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

in het afgelopen jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1138 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met een Prader-Willi-syndroom (PWS) 

voor verbetering van de groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose ‘PWS’ dient door 

het juiste genetische onderzoek te worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OMNITROPE INJVLST  5MG/PATROON 1,5ML 

 

Zindex nummer: 15265889 

ATC Code: H01AC01 

Werkzame stof: SOMATROPINE 

Registratienummer: EU/1/06/332/005 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 478 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen ten 

gevolge van een insufficiënte productie van 

groeihormoon (groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 479 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg van Turnersyndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 480 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met een Prader-Willi 

syndroom (PWS) ter verbetering van groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose PWS dient te 

worden bevestigd door middel van geschikte 

genetische tests. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 481 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 483 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Begin op volwassen leeftijd: Patiënten die een 

ernstige groeihormoondeficiëntie hebben die verband 

houdt met multipele hormoondeficiënties als gevolg 

van bekend hypothalamisch of hypofysair lijden en 

die ten minste één andere 

hypofysehormoondeficiëntie hebben, behoudens 

prolactine. Deze patiënten dienen een geschikte 

dynamische test te ondergaan om een 

groeihormoondeficiëntie vast te stellen of uit te 

sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 484 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Begin tijdens de kindertijd: Patiënten die in hun 

kindertijd een tekort aan groeihormoon hadden als 

gevolg van congenitale, genetische, verworven of 

idiopathische oorzaken. Patiënten met 

groeihormoondeficiëntie (GHD) stammend uit de 

kindertijd dienen na voltooiing van de lengtegroei te 

worden herbeoordeeld op de secretiecapaciteit voor 

groeihormoon. Bij patiënten die een grote kans lopen 

op een aanhoudende GHD, d.w.z. door een 

congenitale oorzaak of als neveneffect van hypofysair 

hypothalamisch lijden of een trauma, dient een 

Insuline-achtige groeifactor I (IGF-I) SDS < -2 na 

tenminste 4 weken stoppen met 

groeihormoonbehandeling, als voldoende bewijs voor 

een verborgen GHD te worden gezien. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 486 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 
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groeifalen geassocieerd met SHOX deficiëntie, die is 

vastgesled door DNA analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SHOX deficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1125 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen met een 

duidelijke groeihormoondeficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1126 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de lange-termijnbehandeling van kinderen met 

groeistoornissen als gevolg van een ontoereikende 

secretie van normaal endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1127 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van een kleine gestalte bij 

kinderen ten gevolge van het syndroom van Turner 

dat is vastgesteld door chromosoomanalyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1128 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeiachterstand bij 

kinderen in de prepuberteit met een chronische 

nierfunctiestoornis. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1129 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeistoornissen bij kleine 

kinderen (huidige lengte SDS < -2,5 en met een voor 

de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1), die 

bij geboorte te klein of te licht zijn voor de duur van 

de zwangerschap (geboortegewicht en/of lengte 

kleiner dan –2SD) (SGA / small for gestational age) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

gedurende het laatste jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1130 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met een 

ernstige groeihormoondeficiëntie op volwassen 

leeftijd worden gedefinieerd als patiënten met 

bekende hypothalamus-hypofyse pathologie en 

tenminste één bekende hypofyse-hormoon 
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deficiëntie, niet zijnde prolactine. Deze patiënten 

moeten één enkele dynamische test ondergaan om 

de diagnose groeihormoondeficiëntie te stellen of uit 

te sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1131 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Bij patiënten met in de jeugd ingetreden, geïsoleerde 

groeihormoondeficiëntie (geen bewijs voor een 

hypothalamus-hypofyse-aandoening of bestraling van 

de schedel), worden twee dynamische (stimulatie-) 

testen aanbevolen, behalve voor diegenen die lage 

IGF-I concentraties hebben (<-2 SDS), voor wie één 

test in overweging moet worden genomen. De 

referentiewaarde (cut-off point) van de dynamische 

test moet strikt gehanteerd worden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1132 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van kinderen met 

groeiachterstand als gevolg van onvoldoende 

groeihormoonsecretie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1133 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van groeiachterstand als 

gevolg van het syndroom van Turner, bevestigd door 

middel van chromosoom-analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1139 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van kinderen met 

groeistoornissen veroorzaakt door onvoldoende 

secretie van endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1140 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van meisjes vanaf 2 jaar oud 

met groeistoornissen geassocieerd met het syndroom 

van Turner. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1141 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen vóór de puberteit met 

groeistoornissen geassocieerd met chronische 
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nierinsufficiëntie tot het moment van 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1142 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens het volwassen leven: De patiënt 

heeft een tekort aan groeihormoon als gevolg van 

een aandoening van de hypothalamus of hypofyse en 

minstens één ander vastgesteld hormoontekort 

(behalve prolactine). Er moeten geen tests voor 

groeihormoondeficiëntie worden uitgevoerd totdat 

voldoende substitutiebehandeling voor de andere 

hormoontekorten is ingesteld. Voorafgaand aan de 

behandeling moet groeihormoondeficiëntie op de 

juiste wijze worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1143 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens de jeugd: Patiënten bij wie 

groeihormoontekort tijdens de jeugd ontstaan is, 

moeten opnieuw getest worden om het 

groeihormoontekort tijdens hun volwassenheid te 

bevestigen alvorens substitutiebehandeling wordt 

gestart. Voorafgaand aan de behandeling moet 

groeihormoondeficiëntie op de juiste wijze worden 

bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1144 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij kinderen ten gevolge van 

onvoldoende groeihormoon productie (GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1145 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij meisjes ten gevolge van 

gonadale disgenesie (syndroom van Turner). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1146 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij prepuberale kinderen ten 

gevolge van chronische nierziekte. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 
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jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1147 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de jeugd moeten 

opnieuw worden onderzocht voor de 

secretiecapaciteit van groeihormoon nadat de groei is 

voltooid. Onderzoek is niet noodzakelijk voor 

patiënten met meer dan drie hypofyse-

hormoonafwijkingen, met ernstige 

groeihormoondeficiëntie voortkomend uit een 

vastgestelde genetische oorzaak, voortkomend uit 

structurele hypothalamus-hypofyse afwijkingen, 

voortkomend uit tumoren in het centraal 

zenuwstelsel of door bestraling met een hoge dosis 

van het hoofd of met groeihormoondeficiëntie 

voortkomend uit een aandoening of insult van de 

hypofyse/hypothalamus, wanneer de waarden van 

serum insulin-like growth factor (IGF-I) <-2 SDS zijn 

na ten minste vier weken groeihormoonbehandeling. 

Bij alle andere patiënten is een IGF-I meting en één 

groeihormoonstimulatietest vereist. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1148 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de volwassen 

leeftijd:Duidelijk aanwezige groeihormoondeficiëntie 

bij personen met een bekende hypothalamus-

/hypofyse-afwijking, bestraling van het hoofd en 

hersentraumata. Groeihormoondeficiëntie moet met 

één andere asdeficiëntie geassocieerd zijn, anders 

dan prolactine. Groeihormoondeficiëntie moet 

aangetoond zijn middels een provocatietest, nadat 

adequate substitutietherapie voor elke andere 

deficiënte as heeft plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1134 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen ten gevolge van 

onvoldoende productie van groeihormoon 

(groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1135 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

Turner-syndroom. 
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Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1136 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1137 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen (huidige lengte 

standaarddeviatie score (SDS) < -2,5 en met een 

voor de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1) 

bij kleine kinderen/adolescenten die bij de geboorte 

te klein waren voor de zwangerschapsduur (SGA = 

small for gestational age) met een geboortegewicht 

en/of -lengte kleiner dan –2 standaarddeviatie (SD) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

in het afgelopen jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1138 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met een Prader-Willi-syndroom (PWS) 

voor verbetering van de groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose ‘PWS’ dient door 

het juiste genetische onderzoek te worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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OMNITROPE INJVLST 10MG/PATROON 1,5ML 

 

Zindex nummer: 15373444 

ATC Code: H01AC01 

Werkzame stof: SOMATROPINE 

Registratienummer: EU/1/06/332/008 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 478 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen ten 

gevolge van een insufficiënte productie van 

groeihormoon (groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 479 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg van Turnersyndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 480 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met een Prader-Willi 

syndroom (PWS) ter verbetering van groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose PWS dient te 

worden bevestigd door middel van geschikte 

genetische tests. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 481 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 486 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

groeifalen geassocieerd met SHOX deficiëntie, die is 

vastgesled door DNA analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SHOX deficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1126 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de lange-termijnbehandeling van kinderen met 

groeistoornissen als gevolg van een ontoereikende 

secretie van normaal endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1127 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van een kleine gestalte bij 

kinderen ten gevolge van het syndroom van Turner 

dat is vastgesteld door chromosoomanalyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1128 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeiachterstand bij 

kinderen in de prepuberteit met een chronische 

nierfunctiestoornis. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1129 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeistoornissen bij kleine 

kinderen (huidige lengte SDS < -2,5 en met een voor 

de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1), die 

bij geboorte te klein of te licht zijn voor de duur van 

de zwangerschap (geboortegewicht en/of lengte 

kleiner dan –2SD) (SGA / small for gestational age) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

gedurende het laatste jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1130 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met een 

ernstige groeihormoondeficiëntie op volwassen 

leeftijd worden gedefinieerd als patiënten met 

bekende hypothalamus-hypofyse pathologie en 

tenminste één bekende hypofyse-hormoon 

deficiëntie, niet zijnde prolactine. Deze patiënten 

moeten één enkele dynamische test ondergaan om 

de diagnose groeihormoondeficiëntie te stellen of uit 

te sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1131 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Bij patiënten met in de jeugd ingetreden, geïsoleerde 

groeihormoondeficiëntie (geen bewijs voor een 

hypothalamus-hypofyse-aandoening of bestraling van 

de schedel), worden twee dynamische (stimulatie-) 

testen aanbevolen, behalve voor diegenen die lage 

IGF-I concentraties hebben (<-2 SDS), voor wie één 

test in overweging moet worden genomen. De 

referentiewaarde (cut-off point) van de dynamische 

test moet strikt gehanteerd worden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 
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Indicatienummer: 1132 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van kinderen met 

groeiachterstand als gevolg van onvoldoende 

groeihormoonsecretie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1133 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van groeiachterstand als 

gevolg van het syndroom van Turner, bevestigd door 

middel van chromosoom-analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1139 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van kinderen met 

groeistoornissen veroorzaakt door onvoldoende 

secretie van endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1140 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van meisjes vanaf 2 jaar oud 

met groeistoornissen geassocieerd met het syndroom 

van Turner. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1141 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen vóór de puberteit met 

groeistoornissen geassocieerd met chronische 

nierinsufficiëntie tot het moment van 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1142 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens het volwassen leven: De patiënt 

heeft een tekort aan groeihormoon als gevolg van 

een aandoening van de hypothalamus of hypofyse en 

minstens één ander vastgesteld hormoontekort 

(behalve prolactine). Er moeten geen tests voor 

groeihormoondeficiëntie worden uitgevoerd totdat 

voldoende substitutiebehandeling voor de andere 

hormoontekorten is ingesteld. Voorafgaand aan de 

behandeling moet groeihormoondeficiëntie op de 

juiste wijze worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 1143 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens de jeugd: Patiënten bij wie 

groeihormoontekort tijdens de jeugd ontstaan is, 

moeten opnieuw getest worden om het 

groeihormoontekort tijdens hun volwassenheid te 

bevestigen alvorens substitutiebehandeling wordt 

gestart. Voorafgaand aan de behandeling moet 

groeihormoondeficiëntie op de juiste wijze worden 

bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1144 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij kinderen ten gevolge van 

onvoldoende groeihormoon productie (GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1145 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij meisjes ten gevolge van 

gonadale disgenesie (syndroom van Turner). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1146 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij prepuberale kinderen ten 

gevolge van chronische nierziekte. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1147 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de jeugd moeten 

opnieuw worden onderzocht voor de 

secretiecapaciteit van groeihormoon nadat de groei is 

voltooid. Onderzoek is niet noodzakelijk voor 

patiënten met meer dan drie hypofyse-

hormoonafwijkingen, met ernstige 

groeihormoondeficiëntie voortkomend uit een 

vastgestelde genetische oorzaak, voortkomend uit 

structurele hypothalamus-hypofyse afwijkingen, 

voortkomend uit tumoren in het centraal 

zenuwstelsel of door bestraling met een hoge dosis 

van het hoofd of met groeihormoondeficiëntie 

voortkomend uit een aandoening of insult van de 

hypofyse/hypothalamus, wanneer de waarden van 

serum insulin-like growth factor (IGF-I) <-2 SDS zijn 
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na ten minste vier weken groeihormoonbehandeling. 

Bij alle andere patiënten is een IGF-I meting en één 

groeihormoonstimulatietest vereist. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1148 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de volwassen 

leeftijd:Duidelijk aanwezige groeihormoondeficiëntie 

bij personen met een bekende hypothalamus-

/hypofyse-afwijking, bestraling van het hoofd en 

hersentraumata. Groeihormoondeficiëntie moet met 

één andere asdeficiëntie geassocieerd zijn, anders 

dan prolactine. Groeihormoondeficiëntie moet 

aangetoond zijn middels een provocatietest, nadat 

adequate substitutietherapie voor elke andere 

deficiënte as heeft plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 483 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Begin op volwassen leeftijd: Patiënten die een 

ernstige groeihormoondeficiëntie hebben die verband 

houdt met multipele hormoondeficiënties als gevolg 

van bekend hypothalamisch of hypofysair lijden en 

die ten minste één andere 

hypofysehormoondeficiëntie hebben, behoudens 

prolactine. Deze patiënten dienen een geschikte 

dynamische test te ondergaan om een 

groeihormoondeficiëntie vast te stellen of uit te 

sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 484 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Begin tijdens de kindertijd: Patiënten die in hun 

kindertijd een tekort aan groeihormoon hadden als 

gevolg van congenitale, genetische, verworven of 

idiopathische oorzaken. Patiënten met 

groeihormoondeficiëntie (GHD) stammend uit de 

kindertijd dienen na voltooiing van de lengtegroei te 

worden herbeoordeeld op de secretiecapaciteit voor 

groeihormoon. Bij patiënten die een grote kans lopen 

op een aanhoudende GHD, d.w.z. door een 

congenitale oorzaak of als neveneffect van hypofysair 

hypothalamisch lijden of een trauma, dient een 

Insuline-achtige groeifactor I (IGF-I) SDS < -2 na 

tenminste 4 weken stoppen met 

groeihormoonbehandeling, als voldoende bewijs voor 

een verborgen GHD te worden gezien. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 
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Indicatienummer: 1125 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen met een 

duidelijke groeihormoondeficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1134 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen ten gevolge van 

onvoldoende productie van groeihormoon 

(groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1135 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

Turner-syndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1136 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1137 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen (huidige lengte 

standaarddeviatie score (SDS) < -2,5 en met een 

voor de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1) 

bij kleine kinderen/adolescenten die bij de geboorte 

te klein waren voor de zwangerschapsduur (SGA = 

small for gestational age) met een geboortegewicht 

en/of -lengte kleiner dan –2 standaarddeviatie (SD) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

in het afgelopen jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1138 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met een Prader-Willi-syndroom (PWS) 

voor verbetering van de groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose ‘PWS’ dient door 

het juiste genetische onderzoek te worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OMNITROPE SUREPAL INJVLST  5MG/PATROON 1,5ML 

 

Zindex nummer: 15990850 

ATC Code: H01AC01 

Werkzame stof: SOMATROPINE 

Registratienummer: EU/1/06/332/014 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 478 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen ten 

gevolge van een insufficiënte productie van 

groeihormoon (groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 479 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg van Turnersyndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 480 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met een Prader-Willi 

syndroom (PWS) ter verbetering van groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose PWS dient te 

worden bevestigd door middel van geschikte 

genetische tests. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 481 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 486 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

groeifalen geassocieerd met SHOX deficiëntie, die is 

vastgesled door DNA analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SHOX deficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1126 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de lange-termijnbehandeling van kinderen met 

groeistoornissen als gevolg van een ontoereikende 

secretie van normaal endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1127 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van een kleine gestalte bij 

kinderen ten gevolge van het syndroom van Turner 

dat is vastgesteld door chromosoomanalyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1128 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeiachterstand bij 

kinderen in de prepuberteit met een chronische 

nierfunctiestoornis. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1129 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeistoornissen bij kleine 

kinderen (huidige lengte SDS < -2,5 en met een voor 

de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1), die 

bij geboorte te klein of te licht zijn voor de duur van 

de zwangerschap (geboortegewicht en/of lengte 

kleiner dan –2SD) (SGA / small for gestational age) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

gedurende het laatste jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1130 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met een 

ernstige groeihormoondeficiëntie op volwassen 

leeftijd worden gedefinieerd als patiënten met 

bekende hypothalamus-hypofyse pathologie en 
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tenminste één bekende hypofyse-hormoon 

deficiëntie, niet zijnde prolactine. Deze patiënten 

moeten één enkele dynamische test ondergaan om 

de diagnose groeihormoondeficiëntie te stellen of uit 

te sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1131 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Bij patiënten met in de jeugd ingetreden, geïsoleerde 

groeihormoondeficiëntie (geen bewijs voor een 

hypothalamus-hypofyse-aandoening of bestraling van 

de schedel), worden twee dynamische (stimulatie-) 

testen aanbevolen, behalve voor diegenen die lage 

IGF-I concentraties hebben (<-2 SDS), voor wie één 

test in overweging moet worden genomen. De 

referentiewaarde (cut-off point) van de dynamische 

test moet strikt gehanteerd worden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1132 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van kinderen met 

groeiachterstand als gevolg van onvoldoende 

groeihormoonsecretie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1133 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van groeiachterstand als 

gevolg van het syndroom van Turner, bevestigd door 

middel van chromosoom-analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1139 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van kinderen met 

groeistoornissen veroorzaakt door onvoldoende 

secretie van endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1140 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van meisjes vanaf 2 jaar oud 

met groeistoornissen geassocieerd met het syndroom 

van Turner. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1141 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen vóór de puberteit met 
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groeistoornissen geassocieerd met chronische 

nierinsufficiëntie tot het moment van 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1142 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens het volwassen leven: De patiënt 

heeft een tekort aan groeihormoon als gevolg van 

een aandoening van de hypothalamus of hypofyse en 

minstens één ander vastgesteld hormoontekort 

(behalve prolactine). Er moeten geen tests voor 

groeihormoondeficiëntie worden uitgevoerd totdat 

voldoende substitutiebehandeling voor de andere 

hormoontekorten is ingesteld. Voorafgaand aan de 

behandeling moet groeihormoondeficiëntie op de 

juiste wijze worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1143 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens de jeugd: Patiënten bij wie 

groeihormoontekort tijdens de jeugd ontstaan is, 

moeten opnieuw getest worden om het 

groeihormoontekort tijdens hun volwassenheid te 

bevestigen alvorens substitutiebehandeling wordt 

gestart. Voorafgaand aan de behandeling moet 

groeihormoondeficiëntie op de juiste wijze worden 

bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1144 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij kinderen ten gevolge van 

onvoldoende groeihormoon productie (GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1145 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij meisjes ten gevolge van 

gonadale disgenesie (syndroom van Turner). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1146 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij prepuberale kinderen ten 

gevolge van chronische nierziekte. 
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Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1147 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de jeugd moeten 

opnieuw worden onderzocht voor de 

secretiecapaciteit van groeihormoon nadat de groei is 

voltooid. Onderzoek is niet noodzakelijk voor 

patiënten met meer dan drie hypofyse-

hormoonafwijkingen, met ernstige 

groeihormoondeficiëntie voortkomend uit een 

vastgestelde genetische oorzaak, voortkomend uit 

structurele hypothalamus-hypofyse afwijkingen, 

voortkomend uit tumoren in het centraal 

zenuwstelsel of door bestraling met een hoge dosis 

van het hoofd of met groeihormoondeficiëntie 

voortkomend uit een aandoening of insult van de 

hypofyse/hypothalamus, wanneer de waarden van 

serum insulin-like growth factor (IGF-I) <-2 SDS zijn 

na ten minste vier weken groeihormoonbehandeling. 

Bij alle andere patiënten is een IGF-I meting en één 

groeihormoonstimulatietest vereist. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1148 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de volwassen 

leeftijd:Duidelijk aanwezige groeihormoondeficiëntie 

bij personen met een bekende hypothalamus-

/hypofyse-afwijking, bestraling van het hoofd en 

hersentraumata. Groeihormoondeficiëntie moet met 

één andere asdeficiëntie geassocieerd zijn, anders 

dan prolactine. Groeihormoondeficiëntie moet 

aangetoond zijn middels een provocatietest, nadat 

adequate substitutietherapie voor elke andere 

deficiënte as heeft plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 483 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Begin op volwassen leeftijd: Patiënten die een 

ernstige groeihormoondeficiëntie hebben die verband 

houdt met multipele hormoondeficiënties als gevolg 

van bekend hypothalamisch of hypofysair lijden en 

die ten minste één andere 

hypofysehormoondeficiëntie hebben, behoudens 

prolactine. Deze patiënten dienen een geschikte 

dynamische test te ondergaan om een 

groeihormoondeficiëntie vast te stellen of uit te 

sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 
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(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 484 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Begin tijdens de kindertijd: Patiënten die in hun 

kindertijd een tekort aan groeihormoon hadden als 

gevolg van congenitale, genetische, verworven of 

idiopathische oorzaken. Patiënten met 

groeihormoondeficiëntie (GHD) stammend uit de 

kindertijd dienen na voltooiing van de lengtegroei te 

worden herbeoordeeld op de secretiecapaciteit voor 

groeihormoon. Bij patiënten die een grote kans lopen 

op een aanhoudende GHD, d.w.z. door een 

congenitale oorzaak of als neveneffect van hypofysair 

hypothalamisch lijden of een trauma, dient een 

Insuline-achtige groeifactor I (IGF-I) SDS < -2 na 

tenminste 4 weken stoppen met 

groeihormoonbehandeling, als voldoende bewijs voor 

een verborgen GHD te worden gezien. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1125 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen met een 

duidelijke groeihormoondeficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1134 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen ten gevolge van 

onvoldoende productie van groeihormoon 

(groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1135 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

Turner-syndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1136 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1137 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 
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adolescenten met groeistoornissen (huidige lengte 

standaarddeviatie score (SDS) < -2,5 en met een 

voor de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1) 

bij kleine kinderen/adolescenten die bij de geboorte 

te klein waren voor de zwangerschapsduur (SGA = 

small for gestational age) met een geboortegewicht 

en/of -lengte kleiner dan –2 standaarddeviatie (SD) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

in het afgelopen jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1138 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met een Prader-Willi-syndroom (PWS) 

voor verbetering van de groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose ‘PWS’ dient door 

het juiste genetische onderzoek te worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OMNITROPE SUREPAL INJVLST 10MG/PATROON 1,5ML 

 

Zindex nummer: 15990869 

ATC Code: H01AC01 

Werkzame stof: SOMATROPINE 

Registratienummer: EU/1/06/332/017 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 478 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen ten 

gevolge van een insufficiënte productie van 

groeihormoon (groeihormoondeficiëntie, GHD). 
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Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 479 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg van Turnersyndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 480 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met een Prader-Willi 

syndroom (PWS) ter verbetering van groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose PWS dient te 

worden bevestigd door middel van geschikte 

genetische tests. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 481 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 486 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

groeifalen geassocieerd met SHOX deficiëntie, die is 

vastgesled door DNA analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SHOX deficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1126 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de lange-termijnbehandeling van kinderen met 

groeistoornissen als gevolg van een ontoereikende 

secretie van normaal endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1127 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van een kleine gestalte bij 

kinderen ten gevolge van het syndroom van Turner 

dat is vastgesteld door chromosoomanalyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1128 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeiachterstand bij 

kinderen in de prepuberteit met een chronische 

nierfunctiestoornis. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 
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Indicatienummer: 1129 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeistoornissen bij kleine 

kinderen (huidige lengte SDS < -2,5 en met een voor 

de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1), die 

bij geboorte te klein of te licht zijn voor de duur van 

de zwangerschap (geboortegewicht en/of lengte 

kleiner dan –2SD) (SGA / small for gestational age) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

gedurende het laatste jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1130 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met een 

ernstige groeihormoondeficiëntie op volwassen 

leeftijd worden gedefinieerd als patiënten met 

bekende hypothalamus-hypofyse pathologie en 

tenminste één bekende hypofyse-hormoon 

deficiëntie, niet zijnde prolactine. Deze patiënten 

moeten één enkele dynamische test ondergaan om 

de diagnose groeihormoondeficiëntie te stellen of uit 

te sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1131 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Bij patiënten met in de jeugd ingetreden, geïsoleerde 

groeihormoondeficiëntie (geen bewijs voor een 

hypothalamus-hypofyse-aandoening of bestraling van 

de schedel), worden twee dynamische (stimulatie-) 

testen aanbevolen, behalve voor diegenen die lage 

IGF-I concentraties hebben (<-2 SDS), voor wie één 

test in overweging moet worden genomen. De 

referentiewaarde (cut-off point) van de dynamische 

test moet strikt gehanteerd worden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1132 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van kinderen met 

groeiachterstand als gevolg van onvoldoende 

groeihormoonsecretie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1133 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van groeiachterstand als 

gevolg van het syndroom van Turner, bevestigd door 

middel van chromosoom-analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1139 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van kinderen met 

groeistoornissen veroorzaakt door onvoldoende 

secretie van endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1140 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van meisjes vanaf 2 jaar oud 

met groeistoornissen geassocieerd met het syndroom 

van Turner. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1141 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen vóór de puberteit met 

groeistoornissen geassocieerd met chronische 

nierinsufficiëntie tot het moment van 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1142 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens het volwassen leven: De patiënt 

heeft een tekort aan groeihormoon als gevolg van 

een aandoening van de hypothalamus of hypofyse en 

minstens één ander vastgesteld hormoontekort 

(behalve prolactine). Er moeten geen tests voor 

groeihormoondeficiëntie worden uitgevoerd totdat 

voldoende substitutiebehandeling voor de andere 

hormoontekorten is ingesteld. Voorafgaand aan de 

behandeling moet groeihormoondeficiëntie op de 

juiste wijze worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1143 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens de jeugd: Patiënten bij wie 

groeihormoontekort tijdens de jeugd ontstaan is, 

moeten opnieuw getest worden om het 

groeihormoontekort tijdens hun volwassenheid te 

bevestigen alvorens substitutiebehandeling wordt 

gestart. Voorafgaand aan de behandeling moet 

groeihormoondeficiëntie op de juiste wijze worden 

bevestigd. 
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Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1144 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij kinderen ten gevolge van 

onvoldoende groeihormoon productie (GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1145 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij meisjes ten gevolge van 

gonadale disgenesie (syndroom van Turner). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1146 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij prepuberale kinderen ten 

gevolge van chronische nierziekte. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1147 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de jeugd moeten 

opnieuw worden onderzocht voor de 

secretiecapaciteit van groeihormoon nadat de groei is 

voltooid. Onderzoek is niet noodzakelijk voor 

patiënten met meer dan drie hypofyse-

hormoonafwijkingen, met ernstige 

groeihormoondeficiëntie voortkomend uit een 

vastgestelde genetische oorzaak, voortkomend uit 

structurele hypothalamus-hypofyse afwijkingen, 

voortkomend uit tumoren in het centraal 

zenuwstelsel of door bestraling met een hoge dosis 

van het hoofd of met groeihormoondeficiëntie 

voortkomend uit een aandoening of insult van de 

hypofyse/hypothalamus, wanneer de waarden van 

serum insulin-like growth factor (IGF-I) <-2 SDS zijn 

na ten minste vier weken groeihormoonbehandeling. 

Bij alle andere patiënten is een IGF-I meting en één 

groeihormoonstimulatietest vereist. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1148 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de volwassen 

leeftijd:Duidelijk aanwezige groeihormoondeficiëntie 

bij personen met een bekende hypothalamus-

/hypofyse-afwijking, bestraling van het hoofd en 

hersentraumata. Groeihormoondeficiëntie moet met 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2766 van 4271 

één andere asdeficiëntie geassocieerd zijn, anders 

dan prolactine. Groeihormoondeficiëntie moet 

aangetoond zijn middels een provocatietest, nadat 

adequate substitutietherapie voor elke andere 

deficiënte as heeft plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 483 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Begin op volwassen leeftijd: Patiënten die een 

ernstige groeihormoondeficiëntie hebben die verband 

houdt met multipele hormoondeficiënties als gevolg 

van bekend hypothalamisch of hypofysair lijden en 

die ten minste één andere 

hypofysehormoondeficiëntie hebben, behoudens 

prolactine. Deze patiënten dienen een geschikte 

dynamische test te ondergaan om een 

groeihormoondeficiëntie vast te stellen of uit te 

sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 484 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Begin tijdens de kindertijd: Patiënten die in hun 

kindertijd een tekort aan groeihormoon hadden als 

gevolg van congenitale, genetische, verworven of 

idiopathische oorzaken. Patiënten met 

groeihormoondeficiëntie (GHD) stammend uit de 

kindertijd dienen na voltooiing van de lengtegroei te 

worden herbeoordeeld op de secretiecapaciteit voor 

groeihormoon. Bij patiënten die een grote kans lopen 

op een aanhoudende GHD, d.w.z. door een 

congenitale oorzaak of als neveneffect van hypofysair 

hypothalamisch lijden of een trauma, dient een 

Insuline-achtige groeifactor I (IGF-I) SDS < -2 na 

tenminste 4 weken stoppen met 

groeihormoonbehandeling, als voldoende bewijs voor 

een verborgen GHD te worden gezien. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1125 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen met een 

duidelijke groeihormoondeficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1134 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen ten gevolge van 

onvoldoende productie van groeihormoon 

(groeihormoondeficiëntie, GHD). 
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Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1135 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

Turner-syndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1136 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1137 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen (huidige lengte 

standaarddeviatie score (SDS) < -2,5 en met een 

voor de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1) 

bij kleine kinderen/adolescenten die bij de geboorte 

te klein waren voor de zwangerschapsduur (SGA = 

small for gestational age) met een geboortegewicht 

en/of -lengte kleiner dan –2 standaarddeviatie (SD) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

in het afgelopen jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1138 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met een Prader-Willi-syndroom (PWS) 

voor verbetering van de groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose ‘PWS’ dient door 

het juiste genetische onderzoek te worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OMNITROPE SUREPAL INJVLST 10MG/PATROON 1,5ML 

 

Zindex nummer: 16411676 

ATC Code: H01AC01 

Werkzame stof: SOMATROPINE 

Registratienummer: EU/1/06/332/017 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 478 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen ten 

gevolge van een insufficiënte productie van 

groeihormoon (groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 479 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg van Turnersyndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 480 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met een Prader-Willi 

syndroom (PWS) ter verbetering van groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose PWS dient te 

worden bevestigd door middel van geschikte 

genetische tests. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 481 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 486 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

groeifalen geassocieerd met SHOX deficiëntie, die is 

vastgesled door DNA analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SHOX deficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1126 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de lange-termijnbehandeling van kinderen met 

groeistoornissen als gevolg van een ontoereikende 

secretie van normaal endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1127 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van een kleine gestalte bij 

kinderen ten gevolge van het syndroom van Turner 

dat is vastgesteld door chromosoomanalyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1128 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeiachterstand bij 

kinderen in de prepuberteit met een chronische 

nierfunctiestoornis. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1129 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeistoornissen bij kleine 

kinderen (huidige lengte SDS < -2,5 en met een voor 

de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1), die 

bij geboorte te klein of te licht zijn voor de duur van 

de zwangerschap (geboortegewicht en/of lengte 

kleiner dan –2SD) (SGA / small for gestational age) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

gedurende het laatste jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1130 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met een 

ernstige groeihormoondeficiëntie op volwassen 

leeftijd worden gedefinieerd als patiënten met 

bekende hypothalamus-hypofyse pathologie en 

tenminste één bekende hypofyse-hormoon 

deficiëntie, niet zijnde prolactine. Deze patiënten 

moeten één enkele dynamische test ondergaan om 

de diagnose groeihormoondeficiëntie te stellen of uit 

te sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1131 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Bij patiënten met in de jeugd ingetreden, geïsoleerde 

groeihormoondeficiëntie (geen bewijs voor een 

hypothalamus-hypofyse-aandoening of bestraling van 

de schedel), worden twee dynamische (stimulatie-) 
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testen aanbevolen, behalve voor diegenen die lage 

IGF-I concentraties hebben (<-2 SDS), voor wie één 

test in overweging moet worden genomen. De 

referentiewaarde (cut-off point) van de dynamische 

test moet strikt gehanteerd worden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1132 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van kinderen met 

groeiachterstand als gevolg van onvoldoende 

groeihormoonsecretie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1133 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van groeiachterstand als 

gevolg van het syndroom van Turner, bevestigd door 

middel van chromosoom-analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1139 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van kinderen met 

groeistoornissen veroorzaakt door onvoldoende 

secretie van endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1140 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van meisjes vanaf 2 jaar oud 

met groeistoornissen geassocieerd met het syndroom 

van Turner. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1141 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen vóór de puberteit met 

groeistoornissen geassocieerd met chronische 

nierinsufficiëntie tot het moment van 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1142 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens het volwassen leven: De patiënt 

heeft een tekort aan groeihormoon als gevolg van 

een aandoening van de hypothalamus of hypofyse en 

minstens één ander vastgesteld hormoontekort 
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(behalve prolactine). Er moeten geen tests voor 

groeihormoondeficiëntie worden uitgevoerd totdat 

voldoende substitutiebehandeling voor de andere 

hormoontekorten is ingesteld. Voorafgaand aan de 

behandeling moet groeihormoondeficiëntie op de 

juiste wijze worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1143 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens de jeugd: Patiënten bij wie 

groeihormoontekort tijdens de jeugd ontstaan is, 

moeten opnieuw getest worden om het 

groeihormoontekort tijdens hun volwassenheid te 

bevestigen alvorens substitutiebehandeling wordt 

gestart. Voorafgaand aan de behandeling moet 

groeihormoondeficiëntie op de juiste wijze worden 

bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1144 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij kinderen ten gevolge van 

onvoldoende groeihormoon productie (GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1145 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij meisjes ten gevolge van 

gonadale disgenesie (syndroom van Turner). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1146 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij prepuberale kinderen ten 

gevolge van chronische nierziekte. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1147 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de jeugd moeten 

opnieuw worden onderzocht voor de 

secretiecapaciteit van groeihormoon nadat de groei is 

voltooid. Onderzoek is niet noodzakelijk voor 

patiënten met meer dan drie hypofyse-

hormoonafwijkingen, met ernstige 

groeihormoondeficiëntie voortkomend uit een 
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vastgestelde genetische oorzaak, voortkomend uit 

structurele hypothalamus-hypofyse afwijkingen, 

voortkomend uit tumoren in het centraal 

zenuwstelsel of door bestraling met een hoge dosis 

van het hoofd of met groeihormoondeficiëntie 

voortkomend uit een aandoening of insult van de 

hypofyse/hypothalamus, wanneer de waarden van 

serum insulin-like growth factor (IGF-I) <-2 SDS zijn 

na ten minste vier weken groeihormoonbehandeling. 

Bij alle andere patiënten is een IGF-I meting en één 

groeihormoonstimulatietest vereist. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1148 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de volwassen 

leeftijd:Duidelijk aanwezige groeihormoondeficiëntie 

bij personen met een bekende hypothalamus-

/hypofyse-afwijking, bestraling van het hoofd en 

hersentraumata. Groeihormoondeficiëntie moet met 

één andere asdeficiëntie geassocieerd zijn, anders 

dan prolactine. Groeihormoondeficiëntie moet 

aangetoond zijn middels een provocatietest, nadat 

adequate substitutietherapie voor elke andere 

deficiënte as heeft plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 483 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Begin op volwassen leeftijd: Patiënten die een 

ernstige groeihormoondeficiëntie hebben die verband 

houdt met multipele hormoondeficiënties als gevolg 

van bekend hypothalamisch of hypofysair lijden en 

die ten minste één andere 

hypofysehormoondeficiëntie hebben, behoudens 

prolactine. Deze patiënten dienen een geschikte 

dynamische test te ondergaan om een 

groeihormoondeficiëntie vast te stellen of uit te 

sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 484 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Begin tijdens de kindertijd: Patiënten die in hun 

kindertijd een tekort aan groeihormoon hadden als 

gevolg van congenitale, genetische, verworven of 

idiopathische oorzaken. Patiënten met 

groeihormoondeficiëntie (GHD) stammend uit de 

kindertijd dienen na voltooiing van de lengtegroei te 

worden herbeoordeeld op de secretiecapaciteit voor 

groeihormoon. Bij patiënten die een grote kans lopen 

op een aanhoudende GHD, d.w.z. door een 
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congenitale oorzaak of als neveneffect van hypofysair 

hypothalamisch lijden of een trauma, dient een 

Insuline-achtige groeifactor I (IGF-I) SDS < -2 na 

tenminste 4 weken stoppen met 

groeihormoonbehandeling, als voldoende bewijs voor 

een verborgen GHD te worden gezien. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1125 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen met een 

duidelijke groeihormoondeficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1134 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen ten gevolge van 

onvoldoende productie van groeihormoon 

(groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1135 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

Turner-syndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1136 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1137 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen (huidige lengte 

standaarddeviatie score (SDS) < -2,5 en met een 

voor de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1) 

bij kleine kinderen/adolescenten die bij de geboorte 

te klein waren voor de zwangerschapsduur (SGA = 

small for gestational age) met een geboortegewicht 

en/of -lengte kleiner dan –2 standaarddeviatie (SD) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

in het afgelopen jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1138 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met een Prader-Willi-syndroom (PWS) 

voor verbetering van de groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose ‘PWS’ dient door 

het juiste genetische onderzoek te worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OMNITROPE SUREPAL INJVLST 15MG/PATROON 1,5ML 

 

Zindex nummer: 16004299 

ATC Code: H01AC01 

Werkzame stof: SOMATROPINE 

Registratienummer: EU/1/06/332/011 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 478 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen ten 

gevolge van een insufficiënte productie van 

groeihormoon (groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 479 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg van Turnersyndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 480 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met een Prader-Willi 

syndroom (PWS) ter verbetering van groei en 
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lichaamssamenstelling. De diagnose PWS dient te 

worden bevestigd door middel van geschikte 

genetische tests. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 481 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 486 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

groeifalen geassocieerd met SHOX deficiëntie, die is 

vastgesled door DNA analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SHOX deficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1126 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de lange-termijnbehandeling van kinderen met 

groeistoornissen als gevolg van een ontoereikende 

secretie van normaal endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1127 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van een kleine gestalte bij 

kinderen ten gevolge van het syndroom van Turner 

dat is vastgesteld door chromosoomanalyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1128 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeiachterstand bij 

kinderen in de prepuberteit met een chronische 

nierfunctiestoornis. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1129 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeistoornissen bij kleine 

kinderen (huidige lengte SDS < -2,5 en met een voor 

de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1), die 

bij geboorte te klein of te licht zijn voor de duur van 

de zwangerschap (geboortegewicht en/of lengte 

kleiner dan –2SD) (SGA / small for gestational age) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

gedurende het laatste jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1130 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met een 

ernstige groeihormoondeficiëntie op volwassen 

leeftijd worden gedefinieerd als patiënten met 

bekende hypothalamus-hypofyse pathologie en 

tenminste één bekende hypofyse-hormoon 

deficiëntie, niet zijnde prolactine. Deze patiënten 

moeten één enkele dynamische test ondergaan om 

de diagnose groeihormoondeficiëntie te stellen of uit 

te sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1131 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Bij patiënten met in de jeugd ingetreden, geïsoleerde 

groeihormoondeficiëntie (geen bewijs voor een 

hypothalamus-hypofyse-aandoening of bestraling van 

de schedel), worden twee dynamische (stimulatie-) 

testen aanbevolen, behalve voor diegenen die lage 

IGF-I concentraties hebben (<-2 SDS), voor wie één 

test in overweging moet worden genomen. De 

referentiewaarde (cut-off point) van de dynamische 

test moet strikt gehanteerd worden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1132 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van kinderen met 

groeiachterstand als gevolg van onvoldoende 

groeihormoonsecretie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1133 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van groeiachterstand als 

gevolg van het syndroom van Turner, bevestigd door 

middel van chromosoom-analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1139 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van kinderen met 

groeistoornissen veroorzaakt door onvoldoende 

secretie van endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1140 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van meisjes vanaf 2 jaar oud 

met groeistoornissen geassocieerd met het syndroom 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2777 van 4271 

van Turner. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1141 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen vóór de puberteit met 

groeistoornissen geassocieerd met chronische 

nierinsufficiëntie tot het moment van 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1142 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens het volwassen leven: De patiënt 

heeft een tekort aan groeihormoon als gevolg van 

een aandoening van de hypothalamus of hypofyse en 

minstens één ander vastgesteld hormoontekort 

(behalve prolactine). Er moeten geen tests voor 

groeihormoondeficiëntie worden uitgevoerd totdat 

voldoende substitutiebehandeling voor de andere 

hormoontekorten is ingesteld. Voorafgaand aan de 

behandeling moet groeihormoondeficiëntie op de 

juiste wijze worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1143 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens de jeugd: Patiënten bij wie 

groeihormoontekort tijdens de jeugd ontstaan is, 

moeten opnieuw getest worden om het 

groeihormoontekort tijdens hun volwassenheid te 

bevestigen alvorens substitutiebehandeling wordt 

gestart. Voorafgaand aan de behandeling moet 

groeihormoondeficiëntie op de juiste wijze worden 

bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1144 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij kinderen ten gevolge van 

onvoldoende groeihormoon productie (GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1145 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij meisjes ten gevolge van 

gonadale disgenesie (syndroom van Turner). 
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Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1146 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij prepuberale kinderen ten 

gevolge van chronische nierziekte. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1147 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de jeugd moeten 

opnieuw worden onderzocht voor de 

secretiecapaciteit van groeihormoon nadat de groei is 

voltooid. Onderzoek is niet noodzakelijk voor 

patiënten met meer dan drie hypofyse-

hormoonafwijkingen, met ernstige 

groeihormoondeficiëntie voortkomend uit een 

vastgestelde genetische oorzaak, voortkomend uit 

structurele hypothalamus-hypofyse afwijkingen, 

voortkomend uit tumoren in het centraal 

zenuwstelsel of door bestraling met een hoge dosis 

van het hoofd of met groeihormoondeficiëntie 

voortkomend uit een aandoening of insult van de 

hypofyse/hypothalamus, wanneer de waarden van 

serum insulin-like growth factor (IGF-I) <-2 SDS zijn 

na ten minste vier weken groeihormoonbehandeling. 

Bij alle andere patiënten is een IGF-I meting en één 

groeihormoonstimulatietest vereist. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1148 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de volwassen 

leeftijd:Duidelijk aanwezige groeihormoondeficiëntie 

bij personen met een bekende hypothalamus-

/hypofyse-afwijking, bestraling van het hoofd en 

hersentraumata. Groeihormoondeficiëntie moet met 

één andere asdeficiëntie geassocieerd zijn, anders 

dan prolactine. Groeihormoondeficiëntie moet 

aangetoond zijn middels een provocatietest, nadat 

adequate substitutietherapie voor elke andere 

deficiënte as heeft plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 483 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Begin op volwassen leeftijd: Patiënten die een 

ernstige groeihormoondeficiëntie hebben die verband 

houdt met multipele hormoondeficiënties als gevolg 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2779 van 4271 

van bekend hypothalamisch of hypofysair lijden en 

die ten minste één andere 

hypofysehormoondeficiëntie hebben, behoudens 

prolactine. Deze patiënten dienen een geschikte 

dynamische test te ondergaan om een 

groeihormoondeficiëntie vast te stellen of uit te 

sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 484 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Begin tijdens de kindertijd: Patiënten die in hun 

kindertijd een tekort aan groeihormoon hadden als 

gevolg van congenitale, genetische, verworven of 

idiopathische oorzaken. Patiënten met 

groeihormoondeficiëntie (GHD) stammend uit de 

kindertijd dienen na voltooiing van de lengtegroei te 

worden herbeoordeeld op de secretiecapaciteit voor 

groeihormoon. Bij patiënten die een grote kans lopen 

op een aanhoudende GHD, d.w.z. door een 

congenitale oorzaak of als neveneffect van hypofysair 

hypothalamisch lijden of een trauma, dient een 

Insuline-achtige groeifactor I (IGF-I) SDS < -2 na 

tenminste 4 weken stoppen met 

groeihormoonbehandeling, als voldoende bewijs voor 

een verborgen GHD te worden gezien. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1125 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen met een 

duidelijke groeihormoondeficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1134 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen ten gevolge van 

onvoldoende productie van groeihormoon 

(groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1135 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

Turner-syndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1136 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 
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adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1137 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen (huidige lengte 

standaarddeviatie score (SDS) < -2,5 en met een 

voor de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1) 

bij kleine kinderen/adolescenten die bij de geboorte 

te klein waren voor de zwangerschapsduur (SGA = 

small for gestational age) met een geboortegewicht 

en/of -lengte kleiner dan –2 standaarddeviatie (SD) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

in het afgelopen jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1138 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met een Prader-Willi-syndroom (PWS) 

voor verbetering van de groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose ‘PWS’ dient door 

het juiste genetische onderzoek te worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ONCASPAR INJ/INFUSIEPOEDER FLACON 3750E 

 

Zindex nummer: 16597354 

ATC Code: L01XX24 

Werkzame stof: PEGASPARGASE 

Registratienummer: EU/1/15/1070/002 
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Fabrikant: SERVIER NEDERLAND FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1358 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als onderdeel van antineoplastische 

combinatietherapie voor acute lymfatische leukemie 

(ALL) bij pediatrische patiënten vanaf de geboorte tot 

de leeftijd van 18 jaar en volwassen patiënten. 

Verkorte indicatie: ALL, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ONCASPAR INJ/INFVLST 750E/ML FLACON 5ML 

 

Zindex nummer: 16265289 

ATC Code: L01XX24 

Werkzame stof: PEGASPARGASE 

Registratienummer: EU/1/15/1070/001 

Fabrikant: SERVIER NEDERLAND FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1358 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als onderdeel van antineoplastische 

combinatietherapie voor acute lymfatische leukemie 

(ALL) bij pediatrische patiënten vanaf de geboorte tot 

de leeftijd van 18 jaar en volwassen patiënten. 

Verkorte indicatie: ALL, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ONIVYDE INFVLST CONC 5MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 16324641 

ATC Code: L01XX19 

Werkzame stof: IRINOTECAN 

Registratienummer: EU/1/16/1130/001 

Fabrikant: SERVIER NEDERLAND FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 330 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom in combinatie met 5-

fluorouracil (5-FU) en folinezuur (FA) bij patiënten 

zonder voorafgaande chemotherapie voor de ziekte in 
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dit gevorderde stadium. 

Verkorte indicatie: CRC, Adv, 1e lijn, combi met 5-FU en folinezuur 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 331 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gevorderd 

colorectaal carcinoom als monotherapie bij patiënten 

bij wie een gangbaar behandelingsschema waarin 5-

fluorouracil (5-FU) was opgenomen, faalde. 

Verkorte indicatie: CRC, Adv, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 332 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die niet K-ras-gemuteerd (wild- 

type) is, zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, niet K-ras WT, >= 1e lijn, combi 

met cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 333 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU), folinezuur 

(FA) en bevacizumab voor de eerstelijnsbehandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colon- of 

rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met 5-FU, folinezuur en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 334 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met capecitabine, met of zonder 

bevacizumab, voor de eerstelijnsbehandeling van 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, 1e lijn, combi met capecitabine en met of 

zonder bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1545 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colectoraal 

carcinoom KRAS wild type met epidermale 

groeifactor receptor (EGFR)-expressie, na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, 2de lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1581 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2783 van 4271 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met cetuximab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom met ‘epidermale groeifactorreceptor’ 

(EGFR)-expressie die KRAS-gemuteerd (wild-type) is, 

zonder voorafgaande behandeling van 

gemetastaseerde ziekte of na falen van 

irinotecanbevattende cytotoxische therapie. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, KRAS WT, >= 1e lijn, combi met 

cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1340 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling, in combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) 

en Leucovorine (LV), van gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de pancreas bij volwassen 

patiënten bij wie de aandoening is verergerd na een 

behandeling op basis van gemcitabine. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, >= 2de lijn, combi met 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 788 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met oxaliplatin, folinezuur en 5-FU bij 

een gemetastaseerd pancreascarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, combi met oxaliplatine, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 834 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire solide 

tumoren, waaronder neuroblastoom, 

hepatoblastoom, Ewing sarcoom, rhabdomyosarcoom 

en Wilms’ tumor. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1237 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1416 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: In combinatie met aflibercept, 5-fluorouracil en 

folinezuur voor gebruik bij volwassenen met 

gemetastaseerde colorectale kanker (MCRC) die 

resistent is tegen of progressie vertoont na een 

oxaliplatine-bevattend behandelschema. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met aflibercept, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1428 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

in combinatie met cetuximab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, combi met cetuximab, 5-

FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1441 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de eerste lijn in combinatie met 

panitumumab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 1e lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1442 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de tweede lijn in combinatie met 5-FU, 

folinezuur en panitumumab bij patiënten die in de 

eerste lijn fluoropyrimidine-bevattende 

chemotherapie hebben ontvangen (zonder 

irinotecan). 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 2de lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1448 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met ramucirumab, folinezuur en 5-

fluorouracil) voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC), die progressie van de ziekte hebben bij of 

na behandeling met bevacizumab, oxaliplatine en een 

fluoropyrimidine. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 2de lijn, combi met ramucirumab, 5-FU 

en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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ONPATTRO INFVLST CONC 2MG/ML FLACON 5ML 

 

Zindex nummer: 16759648 

ATC Code: N07XX12 

Werkzame stof: * onbekende code * 

Registratienummer: EU/1/18/1320/001 

Fabrikant: Alnylam Netherlands B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 2657 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van erfelijke transthyretine-

gemedieerde amyloïdose (hATTR-amyloïdose) bij 

volwassen patiënten met polyneuropathie in stadium 

1 of stadium 2. 

Verkorte indicatie: Erfelijke transthyretine-gemedieerde amyloïdose met 

polyneuropathie, stadium 1 of 2 (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OPDIVO INFVLST CONC 10MG/ML FLACON  4ML 

 

Zindex nummer: 16113179 

ATC Code: L01XC17 

Werkzame stof: NIVOLUMAB 

Registratienummer: EU/1/15/1014/001 

Fabrikant: BRISTOL-MYERS SQUIBB BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 396 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellige 

longkanker (NSCLC, Non-Small Cell Lung Cancer), na 

eerdere behandeling met chemotherapie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 397 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie van gevorderd (inoperabel of 

gemetastaseerd) melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel, Adv of m, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 398 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van gevorderd 

niercelcarcinoom (RCC) na eerdere behandeling bij 
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volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, >=2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 622 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met ipilimumab voor de behandeling 

van gevorderd (inoperabel of gemetastaseerd) 

melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, Adv, inoperabel of m, combi met 

ipilimumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1392 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair klassiek 

Hodgkin lymfoom (cHL, classical Hodgkin Lymphoma) 

na autologe stamceltransplantatie (ASCT) en 

behandeling met brentuximab vedotin. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent klassiek HL, na autologe 

HSCT, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1471 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

terugkerend of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom 

van het hoofd-halsgebied (SCCHN, Squamous Cell 

Cancer of the Head and Neck) bij volwassenen die 

progressie vertonen tijdens of na behandeling met 

platina-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-hals, recidief of m, >=2e lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1489 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd inoperabel of gemetastaseerd 

urotheelcarcinoom bij volwassenen na falen van 

eerdere platina-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: UCC, LA, m of inoperabel, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1626 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de adjuvante behandeling van 

melanoom bij volwassenen waarbij de lymfeklieren 

betrokken zijn of in geval van gemetastaseerde 

ziekte waarbij volledige resectie is uitgevoerd. 

Verkorte indicatie: Melanoom, mono adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2666 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met ipilimumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van gevorderd 
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niercelcarcinoom met intermediair/ongunstig 

risicoprofiel bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, intermediair/ongunstig risicoprofiel, 1e lijn, 

combi met ipilimumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 771 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Glioblastomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OPDIVO INFVLST CONC 10MG/ML FLACON  4ML 

 

Zindex nummer: 16315944 

ATC Code: L01XC17 

Werkzame stof: NIVOLUMAB 

Registratienummer: EU/1/15/1014/001 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 396 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellige 

longkanker (NSCLC, Non-Small Cell Lung Cancer), na 

eerdere behandeling met chemotherapie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 397 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie van gevorderd (inoperabel of 

gemetastaseerd) melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel, Adv of m, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 398 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van gevorderd 

niercelcarcinoom (RCC) na eerdere behandeling bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, >=2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 622 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met ipilimumab voor de behandeling 

van gevorderd (inoperabel of gemetastaseerd) 

melanoom bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Melanoom, Adv, inoperabel of m, combi met 

ipilimumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1392 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair klassiek 

Hodgkin lymfoom (cHL, classical Hodgkin Lymphoma) 

na autologe stamceltransplantatie (ASCT) en 

behandeling met brentuximab vedotin. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent klassiek HL, na autologe 

HSCT, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1471 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

terugkerend of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom 

van het hoofd-halsgebied (SCCHN, Squamous Cell 

Cancer of the Head and Neck) bij volwassenen die 

progressie vertonen tijdens of na behandeling met 

platina-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-hals, recidief of m, >=2e lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1489 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd inoperabel of gemetastaseerd 

urotheelcarcinoom bij volwassenen na falen van 

eerdere platina-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: UCC, LA, m of inoperabel, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1626 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de adjuvante behandeling van 

melanoom bij volwassenen waarbij de lymfeklieren 

betrokken zijn of in geval van gemetastaseerde 

ziekte waarbij volledige resectie is uitgevoerd. 

Verkorte indicatie: Melanoom, mono adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2666 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met ipilimumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van gevorderd 

niercelcarcinoom met intermediair/ongunstig 

risicoprofiel bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, intermediair/ongunstig risicoprofiel, 1e lijn, 

combi met ipilimumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 771 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Glioblastomen bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Glioblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OPDIVO INFVLST CONC 10MG/ML FLACON  4ML 

 

Zindex nummer: 16329279 

ATC Code: L01XC17 

Werkzame stof: NIVOLUMAB 

Registratienummer: EU/1/15/1014/001 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 396 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellige 

longkanker (NSCLC, Non-Small Cell Lung Cancer), na 

eerdere behandeling met chemotherapie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 397 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie van gevorderd (inoperabel of 

gemetastaseerd) melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel, Adv of m, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 398 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van gevorderd 

niercelcarcinoom (RCC) na eerdere behandeling bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, >=2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 622 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met ipilimumab voor de behandeling 

van gevorderd (inoperabel of gemetastaseerd) 

melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, Adv, inoperabel of m, combi met 

ipilimumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1392 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair klassiek 

Hodgkin lymfoom (cHL, classical Hodgkin Lymphoma) 
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na autologe stamceltransplantatie (ASCT) en 

behandeling met brentuximab vedotin. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent klassiek HL, na autologe 

HSCT, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1471 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

terugkerend of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom 

van het hoofd-halsgebied (SCCHN, Squamous Cell 

Cancer of the Head and Neck) bij volwassenen die 

progressie vertonen tijdens of na behandeling met 

platina-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-hals, recidief of m, >=2e lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1489 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd inoperabel of gemetastaseerd 

urotheelcarcinoom bij volwassenen na falen van 

eerdere platina-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: UCC, LA, m of inoperabel, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1626 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de adjuvante behandeling van 

melanoom bij volwassenen waarbij de lymfeklieren 

betrokken zijn of in geval van gemetastaseerde 

ziekte waarbij volledige resectie is uitgevoerd. 

Verkorte indicatie: Melanoom, mono adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2666 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met ipilimumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van gevorderd 

niercelcarcinoom met intermediair/ongunstig 

risicoprofiel bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, intermediair/ongunstig risicoprofiel, 1e lijn, 

combi met ipilimumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 771 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Glioblastomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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OPDIVO INFVLST CONC 10MG/ML FLACON  4ML 

 

Zindex nummer: 16341570 

ATC Code: L01XC17 

Werkzame stof: NIVOLUMAB 

Registratienummer: EU/1/15/1014/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 396 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellige 

longkanker (NSCLC, Non-Small Cell Lung Cancer), na 

eerdere behandeling met chemotherapie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 397 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie van gevorderd (inoperabel of 

gemetastaseerd) melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel, Adv of m, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 398 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van gevorderd 

niercelcarcinoom (RCC) na eerdere behandeling bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, >=2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 622 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met ipilimumab voor de behandeling 

van gevorderd (inoperabel of gemetastaseerd) 

melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, Adv, inoperabel of m, combi met 

ipilimumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1392 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair klassiek 

Hodgkin lymfoom (cHL, classical Hodgkin Lymphoma) 

na autologe stamceltransplantatie (ASCT) en 

behandeling met brentuximab vedotin. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent klassiek HL, na autologe 

HSCT, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1471 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

terugkerend of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom 
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van het hoofd-halsgebied (SCCHN, Squamous Cell 

Cancer of the Head and Neck) bij volwassenen die 

progressie vertonen tijdens of na behandeling met 

platina-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-hals, recidief of m, >=2e lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1489 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd inoperabel of gemetastaseerd 

urotheelcarcinoom bij volwassenen na falen van 

eerdere platina-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: UCC, LA, m of inoperabel, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1626 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de adjuvante behandeling van 

melanoom bij volwassenen waarbij de lymfeklieren 

betrokken zijn of in geval van gemetastaseerde 

ziekte waarbij volledige resectie is uitgevoerd. 

Verkorte indicatie: Melanoom, mono adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2666 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met ipilimumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van gevorderd 

niercelcarcinoom met intermediair/ongunstig 

risicoprofiel bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, intermediair/ongunstig risicoprofiel, 1e lijn, 

combi met ipilimumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 771 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Glioblastomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OPDIVO INFVLST CONC 10MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 16113187 

ATC Code: L01XC17 

Werkzame stof: NIVOLUMAB 

Registratienummer: EU/1/15/1014/002 

Fabrikant: BRISTOL-MYERS SQUIBB BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 396 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellige 

longkanker (NSCLC, Non-Small Cell Lung Cancer), na 

eerdere behandeling met chemotherapie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 397 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie van gevorderd (inoperabel of 

gemetastaseerd) melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel, Adv of m, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 398 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van gevorderd 

niercelcarcinoom (RCC) na eerdere behandeling bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, >=2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 622 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met ipilimumab voor de behandeling 

van gevorderd (inoperabel of gemetastaseerd) 

melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, Adv, inoperabel of m, combi met 

ipilimumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1392 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair klassiek 

Hodgkin lymfoom (cHL, classical Hodgkin Lymphoma) 

na autologe stamceltransplantatie (ASCT) en 

behandeling met brentuximab vedotin. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent klassiek HL, na autologe 

HSCT, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1471 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

terugkerend of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom 

van het hoofd-halsgebied (SCCHN, Squamous Cell 

Cancer of the Head and Neck) bij volwassenen die 

progressie vertonen tijdens of na behandeling met 

platina-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-hals, recidief of m, >=2e lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1489 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd inoperabel of gemetastaseerd 

urotheelcarcinoom bij volwassenen na falen van 

eerdere platina-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: UCC, LA, m of inoperabel, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1626 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de adjuvante behandeling van 

melanoom bij volwassenen waarbij de lymfeklieren 

betrokken zijn of in geval van gemetastaseerde 

ziekte waarbij volledige resectie is uitgevoerd. 

Verkorte indicatie: Melanoom, mono adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2666 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met ipilimumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van gevorderd 

niercelcarcinoom met intermediair/ongunstig 

risicoprofiel bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, intermediair/ongunstig risicoprofiel, 1e lijn, 

combi met ipilimumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 771 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Glioblastomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OPDIVO INFVLST CONC 10MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 16315952 

ATC Code: L01XC17 

Werkzame stof: NIVOLUMAB 

Registratienummer: EU/1/15/1014/002 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 396 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellige 

longkanker (NSCLC, Non-Small Cell Lung Cancer), na 

eerdere behandeling met chemotherapie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2795 van 4271 

 

Indicatienummer: 397 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie van gevorderd (inoperabel of 

gemetastaseerd) melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel, Adv of m, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 398 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van gevorderd 

niercelcarcinoom (RCC) na eerdere behandeling bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, >=2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 622 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met ipilimumab voor de behandeling 

van gevorderd (inoperabel of gemetastaseerd) 

melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, Adv, inoperabel of m, combi met 

ipilimumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1392 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair klassiek 

Hodgkin lymfoom (cHL, classical Hodgkin Lymphoma) 

na autologe stamceltransplantatie (ASCT) en 

behandeling met brentuximab vedotin. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent klassiek HL, na autologe 

HSCT, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1471 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

terugkerend of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom 

van het hoofd-halsgebied (SCCHN, Squamous Cell 

Cancer of the Head and Neck) bij volwassenen die 

progressie vertonen tijdens of na behandeling met 

platina-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-hals, recidief of m, >=2e lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1489 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd inoperabel of gemetastaseerd 

urotheelcarcinoom bij volwassenen na falen van 

eerdere platina-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: UCC, LA, m of inoperabel, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1626 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de adjuvante behandeling van 

melanoom bij volwassenen waarbij de lymfeklieren 

betrokken zijn of in geval van gemetastaseerde 

ziekte waarbij volledige resectie is uitgevoerd. 

Verkorte indicatie: Melanoom, mono adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2666 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met ipilimumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van gevorderd 

niercelcarcinoom met intermediair/ongunstig 

risicoprofiel bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, intermediair/ongunstig risicoprofiel, 1e lijn, 

combi met ipilimumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 771 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Glioblastomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OPDIVO INFVLST CONC 10MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 16330374 

ATC Code: L01XC17 

Werkzame stof: NIVOLUMAB 

Registratienummer: EU/1/15/1014/002 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 396 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellige 

longkanker (NSCLC, Non-Small Cell Lung Cancer), na 

eerdere behandeling met chemotherapie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 397 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie van gevorderd (inoperabel of 

gemetastaseerd) melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel, Adv of m, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 398 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van gevorderd 

niercelcarcinoom (RCC) na eerdere behandeling bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, >=2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 622 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met ipilimumab voor de behandeling 

van gevorderd (inoperabel of gemetastaseerd) 

melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, Adv, inoperabel of m, combi met 

ipilimumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1392 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair klassiek 

Hodgkin lymfoom (cHL, classical Hodgkin Lymphoma) 

na autologe stamceltransplantatie (ASCT) en 

behandeling met brentuximab vedotin. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent klassiek HL, na autologe 

HSCT, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1471 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

terugkerend of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom 

van het hoofd-halsgebied (SCCHN, Squamous Cell 

Cancer of the Head and Neck) bij volwassenen die 

progressie vertonen tijdens of na behandeling met 

platina-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-hals, recidief of m, >=2e lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1489 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd inoperabel of gemetastaseerd 

urotheelcarcinoom bij volwassenen na falen van 

eerdere platina-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: UCC, LA, m of inoperabel, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1626 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de adjuvante behandeling van 

melanoom bij volwassenen waarbij de lymfeklieren 

betrokken zijn of in geval van gemetastaseerde 

ziekte waarbij volledige resectie is uitgevoerd. 

Verkorte indicatie: Melanoom, mono adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2666 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met ipilimumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van gevorderd 

niercelcarcinoom met intermediair/ongunstig 

risicoprofiel bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, intermediair/ongunstig risicoprofiel, 1e lijn, 

combi met ipilimumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 771 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Glioblastomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OPDIVO INFVLST CONC 10MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 16341597 

ATC Code: L01XC17 

Werkzame stof: NIVOLUMAB 

Registratienummer: EU/1/15/1014/002 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 396 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellige 

longkanker (NSCLC, Non-Small Cell Lung Cancer), na 

eerdere behandeling met chemotherapie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 397 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie van gevorderd (inoperabel of 

gemetastaseerd) melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel, Adv of m, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 398 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van gevorderd 

niercelcarcinoom (RCC) na eerdere behandeling bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, >=2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 622 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: In combinatie met ipilimumab voor de behandeling 

van gevorderd (inoperabel of gemetastaseerd) 

melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, Adv, inoperabel of m, combi met 

ipilimumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1392 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair klassiek 

Hodgkin lymfoom (cHL, classical Hodgkin Lymphoma) 

na autologe stamceltransplantatie (ASCT) en 

behandeling met brentuximab vedotin. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent klassiek HL, na autologe 

HSCT, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1471 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

terugkerend of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom 

van het hoofd-halsgebied (SCCHN, Squamous Cell 

Cancer of the Head and Neck) bij volwassenen die 

progressie vertonen tijdens of na behandeling met 

platina-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-hals, recidief of m, >=2e lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1489 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd inoperabel of gemetastaseerd 

urotheelcarcinoom bij volwassenen na falen van 

eerdere platina-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: UCC, LA, m of inoperabel, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1626 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de adjuvante behandeling van 

melanoom bij volwassenen waarbij de lymfeklieren 

betrokken zijn of in geval van gemetastaseerde 

ziekte waarbij volledige resectie is uitgevoerd. 

Verkorte indicatie: Melanoom, mono adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2666 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met ipilimumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van gevorderd 

niercelcarcinoom met intermediair/ongunstig 

risicoprofiel bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, intermediair/ongunstig risicoprofiel, 1e lijn, 

combi met ipilimumab (Volw.) 
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Indicatienummer: 771 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Glioblastomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OPDIVO INFVLST CONC 10MG/ML FLACON 24ML 

 

Zindex nummer: 16636120 

ATC Code: L01XC17 

Werkzame stof: NIVOLUMAB 

Registratienummer: EU/1/15/1014/003 

Fabrikant: BRISTOL-MYERS SQUIBB BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 396 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellige 

longkanker (NSCLC, Non-Small Cell Lung Cancer), na 

eerdere behandeling met chemotherapie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 397 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie van gevorderd (inoperabel of 

gemetastaseerd) melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel, Adv of m, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 398 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van gevorderd 

niercelcarcinoom (RCC) na eerdere behandeling bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, >=2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 622 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met ipilimumab voor de behandeling 

van gevorderd (inoperabel of gemetastaseerd) 

melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, Adv, inoperabel of m, combi met 

ipilimumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1392 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair klassiek 

Hodgkin lymfoom (cHL, classical Hodgkin Lymphoma) 

na autologe stamceltransplantatie (ASCT) en 

behandeling met brentuximab vedotin. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent klassiek HL, na autologe 

HSCT, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1471 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

terugkerend of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom 

van het hoofd-halsgebied (SCCHN, Squamous Cell 

Cancer of the Head and Neck) bij volwassenen die 

progressie vertonen tijdens of na behandeling met 

platina-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-hals, recidief of m, >=2e lijn, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1489 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 

gevorderd inoperabel of gemetastaseerd 

urotheelcarcinoom bij volwassenen na falen van 

eerdere platina-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: UCC, LA, m of inoperabel, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1626 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de adjuvante behandeling van 

melanoom bij volwassenen waarbij de lymfeklieren 

betrokken zijn of in geval van gemetastaseerde 

ziekte waarbij volledige resectie is uitgevoerd. 

Verkorte indicatie: Melanoom, mono adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2666 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met ipilimumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van gevorderd 

niercelcarcinoom met intermediair/ongunstig 

risicoprofiel bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, intermediair/ongunstig risicoprofiel, 1e lijn, 

combi met ipilimumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 771 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Glioblastomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2802 van 4271 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ORENCIA INFPDR FLACON 250MG 

 

Zindex nummer: 15189953 

ATC Code: L04AA24 

Werkzame stof: ABATACEPT 

Registratienummer: EU/1/07/389/001 

Fabrikant: BRISTOL-MYERS SQUIBB BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 4 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van matige tot ernstige actieve polyarticulaire 

juveniele idiopathische artritis (JIA) bij jonge 

patiënten van 6 jaar en ouder met een ontoereikende 

respons op andere DMARD's inclusief ten minste één 

TNF-remmer. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na aTNF, met MTX (Volw. en Kind 6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 5 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van matig-ernstige tot ernstige reumatoïde artritis 

(RA) bij volwassen patiënten met onvoldoende 

respons op eerdere therapie met één of meer 

Disease-Modifying Anti-Rheumatic Drugs (DMARD's) 

inclusief methotrexaat (MTX) of een 

tumornecrosefactor (TNF)-alfa-remmer. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1311 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van hoog actieve en progressieve ziekte bij 

volwassen patiënten met reumatoïde artritis die niet 

eerder behandeld zijn met methotrexaat. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1503 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Alleen of in combinatie met methotrexaat (MTX), 

voor de behandeling van actieve artritis psoriatica 

(PsA) bij volwassen patiënten wanneer de respons op 

eerdere Disease-Modifying Anti-Rheumatic Drugs 

(DMARD)-behandeling inclusief MTX onvoldoende 

was en voor wie extra systemische therapie voor 

psoriatische huidletsels niet vereist is. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, Met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 799 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele dermatomyositis. 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 844 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) bij 

kinderen van 2-6 jaar. 

Verkorte indicatie: JIA (Kind 2-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1058 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente Focale Segmentale 

GlomeruloSclerose (FSGS) bij kinderen > 2 jaar. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente FSGS ( Kind 3-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1171 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische sclerose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Sclerose, systemisch (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1324 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Uveïtis bij JIA. 

Verkorte indicatie: Uveïtis bij JIA (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ORENCIA INJVLST 125MG/ML PEN 1ML 

 

Zindex nummer: 16113152 

ATC Code: L04AA24 

Werkzame stof: ABATACEPT 

Registratienummer: EU/1/07/389/011 

Fabrikant: BRISTOL-MYERS SQUIBB BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 4 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van matige tot ernstige actieve polyarticulaire 

juveniele idiopathische artritis (JIA) bij jonge 

patiënten van 6 jaar en ouder met een ontoereikende 

respons op andere DMARD's inclusief ten minste één 

TNF-remmer. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na aTNF, met MTX (Volw. en Kind 6-18 jaar) 
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Indicatienummer: 5 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van matig-ernstige tot ernstige reumatoïde artritis 

(RA) bij volwassen patiënten met onvoldoende 

respons op eerdere therapie met één of meer 

Disease-Modifying Anti-Rheumatic Drugs (DMARD's) 

inclusief methotrexaat (MTX) of een 

tumornecrosefactor (TNF)-alfa-remmer. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1311 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van hoog actieve en progressieve ziekte bij 

volwassen patiënten met reumatoïde artritis die niet 

eerder behandeld zijn met methotrexaat. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1503 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Alleen of in combinatie met methotrexaat (MTX), 

voor de behandeling van actieve artritis psoriatica 

(PsA) bij volwassen patiënten wanneer de respons op 

eerdere Disease-Modifying Anti-Rheumatic Drugs 

(DMARD)-behandeling inclusief MTX onvoldoende 

was en voor wie extra systemische therapie voor 

psoriatische huidletsels niet vereist is. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, Met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 799 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele dermatomyositis. 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 844 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) bij 

kinderen van 2-6 jaar. 

Verkorte indicatie: JIA (Kind 2-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1058 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente Focale Segmentale 

GlomeruloSclerose (FSGS) bij kinderen > 2 jaar. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente FSGS ( Kind 3-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1171 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische sclerose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Sclerose, systemisch (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1324 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Uveïtis bij JIA. 

Verkorte indicatie: Uveïtis bij JIA (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ORENCIA INJVLST 125MG/ML WWSP 1ML 

 

Zindex nummer: 15804100 

ATC Code: L04AA24 

Werkzame stof: ABATACEPT 

Registratienummer: EU/1/07/389/008 

Fabrikant: BRISTOL-MYERS SQUIBB BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 4 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van matige tot ernstige actieve polyarticulaire 

juveniele idiopathische artritis (JIA) bij jonge 

patiënten van 6 jaar en ouder met een ontoereikende 

respons op andere DMARD's inclusief ten minste één 

TNF-remmer. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na aTNF, met MTX (Volw. en Kind 6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 5 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van matig-ernstige tot ernstige reumatoïde artritis 

(RA) bij volwassen patiënten met onvoldoende 

respons op eerdere therapie met één of meer 

Disease-Modifying Anti-Rheumatic Drugs (DMARD's) 

inclusief methotrexaat (MTX) of een 

tumornecrosefactor (TNF)-alfa-remmer. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1311 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van hoog actieve en progressieve ziekte bij 

volwassen patiënten met reumatoïde artritis die niet 

eerder behandeld zijn met methotrexaat. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1503 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Alleen of in combinatie met methotrexaat (MTX), 
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voor de behandeling van actieve artritis psoriatica 

(PsA) bij volwassen patiënten wanneer de respons op 

eerdere Disease-Modifying Anti-Rheumatic Drugs 

(DMARD)-behandeling inclusief MTX onvoldoende 

was en voor wie extra systemische therapie voor 

psoriatische huidletsels niet vereist is. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, Met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 799 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele dermatomyositis. 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 844 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) bij 

kinderen van 2-6 jaar. 

Verkorte indicatie: JIA (Kind 2-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1058 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente Focale Segmentale 

GlomeruloSclerose (FSGS) bij kinderen > 2 jaar. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente FSGS ( Kind 3-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1171 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische sclerose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Sclerose, systemisch (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1324 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Uveïtis bij JIA. 

Verkorte indicatie: Uveïtis bij JIA (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ORENCIA INJVLST 125MG/ML WWSP 1ML 

 

Zindex nummer: 16086767 

ATC Code: L04AA24 

Werkzame stof: ABATACEPT 

Registratienummer: EU/1/07/389/008 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 4 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van matige tot ernstige actieve polyarticulaire 

juveniele idiopathische artritis (JIA) bij jonge 

patiënten van 6 jaar en ouder met een ontoereikende 

respons op andere DMARD's inclusief ten minste één 

TNF-remmer. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na aTNF, met MTX (Volw. en Kind 6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 5 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van matig-ernstige tot ernstige reumatoïde artritis 

(RA) bij volwassen patiënten met onvoldoende 

respons op eerdere therapie met één of meer 

Disease-Modifying Anti-Rheumatic Drugs (DMARD's) 

inclusief methotrexaat (MTX) of een 

tumornecrosefactor (TNF)-alfa-remmer. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1311 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van hoog actieve en progressieve ziekte bij 

volwassen patiënten met reumatoïde artritis die niet 

eerder behandeld zijn met methotrexaat. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1503 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Alleen of in combinatie met methotrexaat (MTX), 

voor de behandeling van actieve artritis psoriatica 

(PsA) bij volwassen patiënten wanneer de respons op 

eerdere Disease-Modifying Anti-Rheumatic Drugs 

(DMARD)-behandeling inclusief MTX onvoldoende 

was en voor wie extra systemische therapie voor 

psoriatische huidletsels niet vereist is. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, Met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 799 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele dermatomyositis. 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 844 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) bij 

kinderen van 2-6 jaar. 

Verkorte indicatie: JIA (Kind 2-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1058 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Therapieresistente Focale Segmentale 

GlomeruloSclerose (FSGS) bij kinderen > 2 jaar. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente FSGS ( Kind 3-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1171 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische sclerose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Sclerose, systemisch (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1324 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Uveïtis bij JIA. 

Verkorte indicatie: Uveïtis bij JIA (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OTEZLA STARTVERPAKKING (4X10MG+4X20MG+19X30MG) 

 

Zindex nummer: 16145437 

ATC Code: L04AA32 

Werkzame stof: APREMILAST 

Registratienummer: EU/1/14/981/001 

Fabrikant: CELGENE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 40 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Alleen of in combinatie met DMARD’s (disease-

modifying antirheumatic drugs) voor de behandeling 

van actieve arthritis psoriatica (PsA) bij volwassen 

patiënten die een onvoldoende respons hebben 

vertoond op of intolerant waren voor een eerdere 

DMARD-therapie. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, met DMARD of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 41 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van matige tot ernstige chronische 

plaque-psoriasis bij volwassen patiënten die geen 

respons hebben vertoond op of die een contra-

indicatie hebben voor, of die intolerant zijn voor een 

andere systemische behandeling, zoals cyclosporine, 

methotrexaat of PUVA (psoraleen en ultraviolet-A-

licht). 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 
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Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OTEZLA TABLET FILMOMHULD 30MG 

 

Zindex nummer: 16145429 

ATC Code: L04AA32 

Werkzame stof: APREMILAST 

Registratienummer: EU/1/14/981/002 

Fabrikant: CELGENE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 40 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Alleen of in combinatie met DMARD’s (disease-

modifying antirheumatic drugs) voor de behandeling 

van actieve arthritis psoriatica (PsA) bij volwassen 

patiënten die een onvoldoende respons hebben 

vertoond op of intolerant waren voor een eerdere 

DMARD-therapie. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, met DMARD of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 41 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van matige tot ernstige chronische 

plaque-psoriasis bij volwassen patiënten die geen 

respons hebben vertoond op of die een contra-

indicatie hebben voor, of die intolerant zijn voor een 

andere systemische behandeling, zoals cyclosporine, 

methotrexaat of PUVA (psoraleen en ultraviolet-A-

licht). 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OTEZLA TABLET FILMOMHULD 30MG 

 

Zindex nummer: 16636740 

ATC Code: L04AA32 

Werkzame stof: APREMILAST 

Registratienummer: EU/1/14/981/002 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 40 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Alleen of in combinatie met DMARD’s (disease-

modifying antirheumatic drugs) voor de behandeling 
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van actieve arthritis psoriatica (PsA) bij volwassen 

patiënten die een onvoldoende respons hebben 

vertoond op of intolerant waren voor een eerdere 

DMARD-therapie. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, met DMARD of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 41 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van matige tot ernstige chronische 

plaque-psoriasis bij volwassen patiënten die geen 

respons hebben vertoond op of die een contra-

indicatie hebben voor, of die intolerant zijn voor een 

andere systemische behandeling, zoals cyclosporine, 

methotrexaat of PUVA (psoraleen en ultraviolet-A-

licht). 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OVALEAP 300 INJVLST 600IE/ML PATROON 0,5ML 

 

Zindex nummer: 16187245 

ATC Code: G03GA05 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (ALFA) 

Registratienummer: EU/1/13/871/001 

Fabrikant: Theramex Netherlands B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 254 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (inclusief 

polycysteus-ovariumsyndroom, PCOS ) bij vrouwen 

die niet reageerden op behandeling met 

clomifeencitraat. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 255 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Stimulering van 

multifolliculaire ontwikkeling bij vrouwen die 

superovulatie ondergaan ten behoeve van 

conceptiehulptechnieken (ART) zoals in vitro 

fertilisatie (IVF), ´gamete intra-fallopian transfer´ 

(GIFT) en ́ zygote intra-fallopian transfer´ (ZIFT). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 
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Indicatienummer: 256 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: In combinatie met een 

luteïniserend hormoonpreparaat (LH) voor de 

stimulatie van follikelgroei bij vrouwen met een 

ernstige LH- en FSH-deficiëntie. In klinische 

onderzoeken werden deze omschreven met een 

endogene serum LH spiegel < 1,2 I.E./l. 

Verkorte indicatie: Anovulatie door hypothalame/hypofysaire stoornis 

(WHO klasse 1) (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 257 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: In combinatie met chorion 

gonadotropine (hCG) therapie voor het stimuleren 

van de spermatogenese bij mannen lijdende aan 

congenitaal of verworven hypogonadotroop 

hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OVALEAP 450 INJVLST 600IE/ML PATROON 0,75ML 

 

Zindex nummer: 16187253 

ATC Code: G03GA05 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (ALFA) 

Registratienummer: EU/1/13/871/002 

Fabrikant: Theramex Netherlands B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 254 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (inclusief 

polycysteus-ovariumsyndroom, PCOS ) bij vrouwen 

die niet reageerden op behandeling met 

clomifeencitraat. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 255 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Stimulering van 

multifolliculaire ontwikkeling bij vrouwen die 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2812 van 4271 

superovulatie ondergaan ten behoeve van 

conceptiehulptechnieken (ART) zoals in vitro 

fertilisatie (IVF), ´gamete intra-fallopian transfer´ 

(GIFT) en ́ zygote intra-fallopian transfer´ (ZIFT). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 256 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: In combinatie met een 

luteïniserend hormoonpreparaat (LH) voor de 

stimulatie van follikelgroei bij vrouwen met een 

ernstige LH- en FSH-deficiëntie. In klinische 

onderzoeken werden deze omschreven met een 

endogene serum LH spiegel < 1,2 I.E./l. 

Verkorte indicatie: Anovulatie door hypothalame/hypofysaire stoornis 

(WHO klasse 1) (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 257 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: In combinatie met chorion 

gonadotropine (hCG) therapie voor het stimuleren 

van de spermatogenese bij mannen lijdende aan 

congenitaal of verworven hypogonadotroop 

hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OVALEAP 900 INJVLST 600IE/ML PATROON 1,5ML 

 

Zindex nummer: 16187261 

ATC Code: G03GA05 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (ALFA) 

Registratienummer: EU/1/13/871/003 

Fabrikant: Theramex Netherlands B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 254 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (inclusief 

polycysteus-ovariumsyndroom, PCOS ) bij vrouwen 

die niet reageerden op behandeling met 

clomifeencitraat. 
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Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 255 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Stimulering van 

multifolliculaire ontwikkeling bij vrouwen die 

superovulatie ondergaan ten behoeve van 

conceptiehulptechnieken (ART) zoals in vitro 

fertilisatie (IVF), ´gamete intra-fallopian transfer´ 

(GIFT) en ́ zygote intra-fallopian transfer´ (ZIFT). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 256 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: In combinatie met een 

luteïniserend hormoonpreparaat (LH) voor de 

stimulatie van follikelgroei bij vrouwen met een 

ernstige LH- en FSH-deficiëntie. In klinische 

onderzoeken werden deze omschreven met een 

endogene serum LH spiegel < 1,2 I.E./l. 

Verkorte indicatie: Anovulatie door hypothalame/hypofysaire stoornis 

(WHO klasse 1) (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 257 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: In combinatie met chorion 

gonadotropine (hCG) therapie voor het stimuleren 

van de spermatogenese bij mannen lijdende aan 

congenitaal of verworven hypogonadotroop 

hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OXALIPLATIN ACCORD INFVLST CONC 5MG/ML FL 10ML 

 

Zindex nummer: 15596974 

ATC Code: L01XA03 

Werkzame stof: OXALIPLATINE 

Registratienummer: 103779 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 
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Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 407 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) en folinezuur 

(FA)  voor de behandeling van gemetastaseerd 

colorectaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, combi met 5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 408 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) en folinezuur 

(FA) aangewezen voor, adjuvante behandeling van 

stadium III (Duke's C) coloncarcinoom na volledige 

resectie van de primaire tumor. 

Verkorte indicatie: CRC, stadium III, combi met 5-FU en folinezuur, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 702 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de perioperatieve behandeling van een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

epirubicine, capecitabine ( of 5-FU) indien cisplatin 

niet verdragen wordt. 

Verkorte indicatie: MaagCa, perioperatief, combi met epirubicine, 

capecitabine of 5-FU (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 713 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij volwassen patiënten met her2 neu positieve vorm 

van maagkanker in combinatie met trastuzumab en 

5-FU als cisplatin niet verdragen wordt. 

Verkorte indicatie: MaagCa, HER2+, combi met trastuzumab en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 786 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan, 5-FU en folinezuur bij 
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een gemetastaseerd pancreascarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, combi met irinotecan, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1244 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd cholangiocarcinoom, 

tweedelijnsbehandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GalwegC, m, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1245 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijns behandeling van Her2 negatief oesofagus- 

en maagcarcinoom in combinatie met capecitabine 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, Her2-, 1e lijn, combi met capecitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1246 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: solide tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1375 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een hooggradige 

neuroendocriene tumor bij volwassenen in 

combinatie met etoposide. 

Verkorte indicatie: NET, hooggradig, combi met etoposide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1385 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met folinezuur, 5-FU en radiotherapie. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m, combi met RT, foline zuur en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1386 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

folinezuur en 5-FU. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, combi met 5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1387 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een onbehandeld 

gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met capecitabine. 
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Verkorte indicatie: OesofagusC, m, 1e lijn, combi met capecitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1388 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

capecitabine. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, combi met capecitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1389 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

als eerstelijnsbehandeling in combinatie met 

cetuximab, folinezuur en 5-FU. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, 1e lijn, combi met 

folinezuur, 5-FU en cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1390 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met capecitabine voor de adjuvante 

behandeling van volwassenen met high-risk stadium 

II coloncarcinoom. 

Verkorte indicatie: High-risk stadium II CRC, stadium II, high-risk, 

combi met capecitabine, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1417 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab bevattende 

chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met niet-reseceerbare, 

gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-

kleincellige longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

overwegend plaveisel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1418 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met fluoropyrimidinebevattende 

chemotherapie en bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gemetastaseerd colon- 

of rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, combi met bevacizumab en capecitabine of 

5-FU (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1441 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 
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wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de eerste lijn in combinatie met 

panitumumab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 1e lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1454 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd maagcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met docetaxel. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, combi met docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1456 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1457 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1461 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met paclitaxel. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met paclitaxel 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1462 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met paclitaxel en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met paclitaxel en 

etoposide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1465 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een dunne darmcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: DunnedarmC, combi met capecitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1590 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Perioperatieve behandeling van volwassen patiënten 

met resectabel gastro-esophageale junctie- dan wel 

maagcarcinoom, in combinatie met docetaxel-

bevattend schema. 

Verkorte indicatie: MaagCa, operabel, combi met docetaxel, 

perioperatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1605 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd vulvacarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met paclitaxel. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1619 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) en folinezuur 

(FA)  of capecitabine voor de behandeling van 

gemetastaseerd colorectaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, combi 5-FU en folinezuur of capecitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met pemetrexed en pembrolizumab 

voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

niet-plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom 

(NSCLC) bij volwassenen met tumoren zonder EGFR- 

of ALK-positieve mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, EGFR- ALK-, 1e lijn, combi met 

pemetrexed en pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OXALIPLATIN ACCORD INFVLST CONC 5MG/ML FL 20ML 

 

Zindex nummer: 15596982 

ATC Code: L01XA03 

Werkzame stof: OXALIPLATINE 

Registratienummer: 103779 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 407 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) en folinezuur 

(FA)  voor de behandeling van gemetastaseerd 

colorectaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, combi met 5-FU en folinezuur (Volw.) 
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Indicatienummer: 408 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) en folinezuur 

(FA) aangewezen voor, adjuvante behandeling van 

stadium III (Duke's C) coloncarcinoom na volledige 

resectie van de primaire tumor. 

Verkorte indicatie: CRC, stadium III, combi met 5-FU en folinezuur, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 702 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de perioperatieve behandeling van een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

epirubicine, capecitabine ( of 5-FU) indien cisplatin 

niet verdragen wordt. 

Verkorte indicatie: MaagCa, perioperatief, combi met epirubicine, 

capecitabine of 5-FU (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 713 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij volwassen patiënten met her2 neu positieve vorm 

van maagkanker in combinatie met trastuzumab en 

5-FU als cisplatin niet verdragen wordt. 

Verkorte indicatie: MaagCa, HER2+, combi met trastuzumab en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 786 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan, 5-FU en folinezuur bij 

een gemetastaseerd pancreascarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, combi met irinotecan, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1244 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Gemetastaseerd cholangiocarcinoom, 

tweedelijnsbehandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GalwegC, m, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1245 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijns behandeling van Her2 negatief oesofagus- 

en maagcarcinoom in combinatie met capecitabine 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, Her2-, 1e lijn, combi met capecitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1246 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: solide tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1375 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een hooggradige 

neuroendocriene tumor bij volwassenen in 

combinatie met etoposide. 

Verkorte indicatie: NET, hooggradig, combi met etoposide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1385 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met folinezuur, 5-FU en radiotherapie. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m, combi met RT, foline zuur en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1386 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

folinezuur en 5-FU. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, combi met 5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1387 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een onbehandeld 

gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m, 1e lijn, combi met capecitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1388 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 
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capecitabine. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, combi met capecitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1389 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

als eerstelijnsbehandeling in combinatie met 

cetuximab, folinezuur en 5-FU. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, 1e lijn, combi met 

folinezuur, 5-FU en cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1390 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met capecitabine voor de adjuvante 

behandeling van volwassenen met high-risk stadium 

II coloncarcinoom. 

Verkorte indicatie: High-risk stadium II CRC, stadium II, high-risk, 

combi met capecitabine, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1417 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab bevattende 

chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met niet-reseceerbare, 

gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-

kleincellige longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

overwegend plaveisel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1418 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met fluoropyrimidinebevattende 

chemotherapie en bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gemetastaseerd colon- 

of rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, combi met bevacizumab en capecitabine of 

5-FU (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1441 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de eerste lijn in combinatie met 

panitumumab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 1e lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1454 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd maagcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met docetaxel. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, combi met docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1456 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1457 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1461 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met paclitaxel. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met paclitaxel 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1462 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met paclitaxel en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met paclitaxel en 

etoposide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1465 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een dunne darmcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: DunnedarmC, combi met capecitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1590 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Perioperatieve behandeling van volwassen patiënten 

met resectabel gastro-esophageale junctie- dan wel 

maagcarcinoom, in combinatie met docetaxel-

bevattend schema. 

Verkorte indicatie: MaagCa, operabel, combi met docetaxel, 

perioperatief (Volw.) 
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Indicatienummer: 1605 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd vulvacarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met paclitaxel. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1619 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) en folinezuur 

(FA)  of capecitabine voor de behandeling van 

gemetastaseerd colorectaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, combi 5-FU en folinezuur of capecitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met pemetrexed en pembrolizumab 

voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

niet-plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom 

(NSCLC) bij volwassenen met tumoren zonder EGFR- 

of ALK-positieve mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, EGFR- ALK-, 1e lijn, combi met 

pemetrexed en pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OXALIPLATIN ACCORD INFVLST CONC 5MG/ML FL 40ML 

 

Zindex nummer: 15602737 

ATC Code: L01XA03 

Werkzame stof: OXALIPLATINE 

Registratienummer: 103779 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 407 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) en folinezuur 

(FA)  voor de behandeling van gemetastaseerd 

colorectaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, combi met 5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 408 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) en folinezuur 

(FA) aangewezen voor, adjuvante behandeling van 

stadium III (Duke's C) coloncarcinoom na volledige 

resectie van de primaire tumor. 
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Verkorte indicatie: CRC, stadium III, combi met 5-FU en folinezuur, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 702 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de perioperatieve behandeling van een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

epirubicine, capecitabine ( of 5-FU) indien cisplatin 

niet verdragen wordt. 

Verkorte indicatie: MaagCa, perioperatief, combi met epirubicine, 

capecitabine of 5-FU (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 713 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij volwassen patiënten met her2 neu positieve vorm 

van maagkanker in combinatie met trastuzumab en 

5-FU als cisplatin niet verdragen wordt. 

Verkorte indicatie: MaagCa, HER2+, combi met trastuzumab en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 786 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan, 5-FU en folinezuur bij 

een gemetastaseerd pancreascarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, combi met irinotecan, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1244 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd cholangiocarcinoom, 

tweedelijnsbehandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GalwegC, m, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1245 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijns behandeling van Her2 negatief oesofagus- 
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en maagcarcinoom in combinatie met capecitabine 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, Her2-, 1e lijn, combi met capecitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1246 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: solide tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1375 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een hooggradige 

neuroendocriene tumor bij volwassenen in 

combinatie met etoposide. 

Verkorte indicatie: NET, hooggradig, combi met etoposide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1385 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met folinezuur, 5-FU en radiotherapie. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m, combi met RT, foline zuur en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1386 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

folinezuur en 5-FU. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, combi met 5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1387 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een onbehandeld 

gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m, 1e lijn, combi met capecitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1388 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

capecitabine. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, combi met capecitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1389 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 
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receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

als eerstelijnsbehandeling in combinatie met 

cetuximab, folinezuur en 5-FU. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, 1e lijn, combi met 

folinezuur, 5-FU en cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1390 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met capecitabine voor de adjuvante 

behandeling van volwassenen met high-risk stadium 

II coloncarcinoom. 

Verkorte indicatie: High-risk stadium II CRC, stadium II, high-risk, 

combi met capecitabine, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1417 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab bevattende 

chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met niet-reseceerbare, 

gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-

kleincellige longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

overwegend plaveisel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1418 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met fluoropyrimidinebevattende 

chemotherapie en bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gemetastaseerd colon- 

of rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, combi met bevacizumab en capecitabine of 

5-FU (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1441 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de eerste lijn in combinatie met 

panitumumab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 1e lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1454 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd maagcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met docetaxel. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, combi met docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1456 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1457 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1461 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met paclitaxel. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met paclitaxel 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1462 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met paclitaxel en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met paclitaxel en 

etoposide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1465 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een dunne darmcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: DunnedarmC, combi met capecitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1590 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Perioperatieve behandeling van volwassen patiënten 

met resectabel gastro-esophageale junctie- dan wel 

maagcarcinoom, in combinatie met docetaxel-

bevattend schema. 

Verkorte indicatie: MaagCa, operabel, combi met docetaxel, 

perioperatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1605 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd vulvacarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met paclitaxel. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m, combi met paclitaxel (Volw.) 
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Indicatienummer: 1619 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) en folinezuur 

(FA)  of capecitabine voor de behandeling van 

gemetastaseerd colorectaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, combi 5-FU en folinezuur of capecitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met pemetrexed en pembrolizumab 

voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

niet-plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom 

(NSCLC) bij volwassenen met tumoren zonder EGFR- 

of ALK-positieve mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, EGFR- ALK-, 1e lijn, combi met 

pemetrexed en pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OXALIPLATINE FRES KABI INFVLST CONC 5MG/ML FL 10ML 

 

Zindex nummer: 15532585 

ATC Code: L01XA03 

Werkzame stof: OXALIPLATINE 

Registratienummer: 100834 

Fabrikant: FRESENIUS KABI NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 407 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) en folinezuur 

(FA)  voor de behandeling van gemetastaseerd 

colorectaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, combi met 5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 408 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) en folinezuur 

(FA) aangewezen voor, adjuvante behandeling van 

stadium III (Duke's C) coloncarcinoom na volledige 

resectie van de primaire tumor. 

Verkorte indicatie: CRC, stadium III, combi met 5-FU en folinezuur, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 
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dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 702 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de perioperatieve behandeling van een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

epirubicine, capecitabine ( of 5-FU) indien cisplatin 

niet verdragen wordt. 

Verkorte indicatie: MaagCa, perioperatief, combi met epirubicine, 

capecitabine of 5-FU (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 713 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij volwassen patiënten met her2 neu positieve vorm 

van maagkanker in combinatie met trastuzumab en 

5-FU als cisplatin niet verdragen wordt. 

Verkorte indicatie: MaagCa, HER2+, combi met trastuzumab en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 786 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan, 5-FU en folinezuur bij 

een gemetastaseerd pancreascarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, combi met irinotecan, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1244 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd cholangiocarcinoom, 

tweedelijnsbehandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GalwegC, m, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1245 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijns behandeling van Her2 negatief oesofagus- 

en maagcarcinoom in combinatie met capecitabine 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, Her2-, 1e lijn, combi met capecitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1246 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Kinderen: solide tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1375 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een hooggradige 

neuroendocriene tumor bij volwassenen in 

combinatie met etoposide. 

Verkorte indicatie: NET, hooggradig, combi met etoposide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1385 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met folinezuur, 5-FU en radiotherapie. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m, combi met RT, foline zuur en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1386 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

folinezuur en 5-FU. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, combi met 5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1387 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een onbehandeld 

gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m, 1e lijn, combi met capecitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1388 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

capecitabine. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, combi met capecitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1389 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

als eerstelijnsbehandeling in combinatie met 

cetuximab, folinezuur en 5-FU. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, 1e lijn, combi met 

folinezuur, 5-FU en cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1390 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met capecitabine voor de adjuvante 

behandeling van volwassenen met high-risk stadium 

II coloncarcinoom. 

Verkorte indicatie: High-risk stadium II CRC, stadium II, high-risk, 

combi met capecitabine, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1417 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab bevattende 

chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met niet-reseceerbare, 

gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-

kleincellige longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

overwegend plaveisel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1418 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met fluoropyrimidinebevattende 

chemotherapie en bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gemetastaseerd colon- 

of rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, combi met bevacizumab en capecitabine of 

5-FU (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1441 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de eerste lijn in combinatie met 

panitumumab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 1e lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1454 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd maagcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met docetaxel. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, combi met docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1456 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1457 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1461 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met paclitaxel. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met paclitaxel 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1462 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met paclitaxel en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met paclitaxel en 

etoposide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1465 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een dunne darmcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: DunnedarmC, combi met capecitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1590 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Perioperatieve behandeling van volwassen patiënten 

met resectabel gastro-esophageale junctie- dan wel 

maagcarcinoom, in combinatie met docetaxel-

bevattend schema. 

Verkorte indicatie: MaagCa, operabel, combi met docetaxel, 

perioperatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1605 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd vulvacarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met paclitaxel. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1619 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) en folinezuur 

(FA)  of capecitabine voor de behandeling van 

gemetastaseerd colorectaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, combi 5-FU en folinezuur of capecitabine 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 2635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met pemetrexed en pembrolizumab 

voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

niet-plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom 

(NSCLC) bij volwassenen met tumoren zonder EGFR- 

of ALK-positieve mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, EGFR- ALK-, 1e lijn, combi met 

pemetrexed en pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OXALIPLATINE FRES KABI INFVLST CONC 5MG/ML FL 20ML 

 

Zindex nummer: 15532593 

ATC Code: L01XA03 

Werkzame stof: OXALIPLATINE 

Registratienummer: 100834 

Fabrikant: FRESENIUS KABI NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 407 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) en folinezuur 

(FA)  voor de behandeling van gemetastaseerd 

colorectaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, combi met 5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 408 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) en folinezuur 

(FA) aangewezen voor, adjuvante behandeling van 

stadium III (Duke's C) coloncarcinoom na volledige 

resectie van de primaire tumor. 

Verkorte indicatie: CRC, stadium III, combi met 5-FU en folinezuur, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 702 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de perioperatieve behandeling van een 
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maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

epirubicine, capecitabine ( of 5-FU) indien cisplatin 

niet verdragen wordt. 

Verkorte indicatie: MaagCa, perioperatief, combi met epirubicine, 

capecitabine of 5-FU (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 713 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij volwassen patiënten met her2 neu positieve vorm 

van maagkanker in combinatie met trastuzumab en 

5-FU als cisplatin niet verdragen wordt. 

Verkorte indicatie: MaagCa, HER2+, combi met trastuzumab en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 786 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan, 5-FU en folinezuur bij 

een gemetastaseerd pancreascarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, combi met irinotecan, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1244 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd cholangiocarcinoom, 

tweedelijnsbehandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GalwegC, m, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1245 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijns behandeling van Her2 negatief oesofagus- 

en maagcarcinoom in combinatie met capecitabine 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, Her2-, 1e lijn, combi met capecitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1246 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: solide tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1375 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een hooggradige 

neuroendocriene tumor bij volwassenen in 
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combinatie met etoposide. 

Verkorte indicatie: NET, hooggradig, combi met etoposide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1385 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met folinezuur, 5-FU en radiotherapie. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m, combi met RT, foline zuur en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1386 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

folinezuur en 5-FU. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, combi met 5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1387 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een onbehandeld 

gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m, 1e lijn, combi met capecitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1388 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

capecitabine. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, combi met capecitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1389 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

als eerstelijnsbehandeling in combinatie met 

cetuximab, folinezuur en 5-FU. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, 1e lijn, combi met 

folinezuur, 5-FU en cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1390 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met capecitabine voor de adjuvante 

behandeling van volwassenen met high-risk stadium 

II coloncarcinoom. 

Verkorte indicatie: High-risk stadium II CRC, stadium II, high-risk, 

combi met capecitabine, adjuvant (Volw.) 
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Indicatienummer: 1417 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab bevattende 

chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met niet-reseceerbare, 

gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-

kleincellige longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

overwegend plaveisel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1418 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met fluoropyrimidinebevattende 

chemotherapie en bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gemetastaseerd colon- 

of rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, combi met bevacizumab en capecitabine of 

5-FU (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1441 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de eerste lijn in combinatie met 

panitumumab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 1e lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1454 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd maagcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met docetaxel. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, combi met docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1456 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1457 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 1461 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met paclitaxel. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met paclitaxel 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1462 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met paclitaxel en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met paclitaxel en 

etoposide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1465 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een dunne darmcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: DunnedarmC, combi met capecitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1590 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Perioperatieve behandeling van volwassen patiënten 

met resectabel gastro-esophageale junctie- dan wel 

maagcarcinoom, in combinatie met docetaxel-

bevattend schema. 

Verkorte indicatie: MaagCa, operabel, combi met docetaxel, 

perioperatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1605 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd vulvacarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met paclitaxel. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1619 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) en folinezuur 

(FA)  of capecitabine voor de behandeling van 

gemetastaseerd colorectaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, combi 5-FU en folinezuur of capecitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met pemetrexed en pembrolizumab 

voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

niet-plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom 

(NSCLC) bij volwassenen met tumoren zonder EGFR- 

of ALK-positieve mutaties. 
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Verkorte indicatie: NSCLC, m, EGFR- ALK-, 1e lijn, combi met 

pemetrexed en pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OXALIPLATINE FRES KABI INFVLST CONC 5MG/ML FL 40ML 

 

Zindex nummer: 15604985 

ATC Code: L01XA03 

Werkzame stof: OXALIPLATINE 

Registratienummer: 100834 

Fabrikant: FRESENIUS KABI NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 407 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) en folinezuur 

(FA)  voor de behandeling van gemetastaseerd 

colorectaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, combi met 5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 408 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) en folinezuur 

(FA) aangewezen voor, adjuvante behandeling van 

stadium III (Duke's C) coloncarcinoom na volledige 

resectie van de primaire tumor. 

Verkorte indicatie: CRC, stadium III, combi met 5-FU en folinezuur, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 702 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de perioperatieve behandeling van een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

epirubicine, capecitabine ( of 5-FU) indien cisplatin 

niet verdragen wordt. 

Verkorte indicatie: MaagCa, perioperatief, combi met epirubicine, 

capecitabine of 5-FU (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 713 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij volwassen patiënten met her2 neu positieve vorm 

van maagkanker in combinatie met trastuzumab en 

5-FU als cisplatin niet verdragen wordt. 

Verkorte indicatie: MaagCa, HER2+, combi met trastuzumab en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 786 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan, 5-FU en folinezuur bij 

een gemetastaseerd pancreascarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, combi met irinotecan, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1244 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd cholangiocarcinoom, 

tweedelijnsbehandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GalwegC, m, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1245 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijns behandeling van Her2 negatief oesofagus- 

en maagcarcinoom in combinatie met capecitabine 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, Her2-, 1e lijn, combi met capecitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1246 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: solide tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1375 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een hooggradige 

neuroendocriene tumor bij volwassenen in 

combinatie met etoposide. 

Verkorte indicatie: NET, hooggradig, combi met etoposide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1385 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 
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met folinezuur, 5-FU en radiotherapie. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m, combi met RT, foline zuur en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1386 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

folinezuur en 5-FU. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, combi met 5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1387 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een onbehandeld 

gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m, 1e lijn, combi met capecitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1388 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

capecitabine. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, combi met capecitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1389 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

als eerstelijnsbehandeling in combinatie met 

cetuximab, folinezuur en 5-FU. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, 1e lijn, combi met 

folinezuur, 5-FU en cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1390 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met capecitabine voor de adjuvante 

behandeling van volwassenen met high-risk stadium 

II coloncarcinoom. 

Verkorte indicatie: High-risk stadium II CRC, stadium II, high-risk, 

combi met capecitabine, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1417 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab bevattende 

chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met niet-reseceerbare, 

gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-

kleincellige longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 
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Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

overwegend plaveisel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1418 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met fluoropyrimidinebevattende 

chemotherapie en bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gemetastaseerd colon- 

of rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, combi met bevacizumab en capecitabine of 

5-FU (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1441 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de eerste lijn in combinatie met 

panitumumab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 1e lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1454 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd maagcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met docetaxel. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, combi met docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1456 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1457 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1461 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met paclitaxel. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met paclitaxel 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 1462 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met paclitaxel en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met paclitaxel en 

etoposide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1465 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een dunne darmcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: DunnedarmC, combi met capecitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1590 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Perioperatieve behandeling van volwassen patiënten 

met resectabel gastro-esophageale junctie- dan wel 

maagcarcinoom, in combinatie met docetaxel-

bevattend schema. 

Verkorte indicatie: MaagCa, operabel, combi met docetaxel, 

perioperatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1605 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd vulvacarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met paclitaxel. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1619 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) en folinezuur 

(FA)  of capecitabine voor de behandeling van 

gemetastaseerd colorectaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, combi 5-FU en folinezuur of capecitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met pemetrexed en pembrolizumab 

voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

niet-plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom 

(NSCLC) bij volwassenen met tumoren zonder EGFR- 

of ALK-positieve mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, EGFR- ALK-, 1e lijn, combi met 

pemetrexed en pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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OXALISIN INFVLST CONC 5MG/ML FL 10ML 

 

Zindex nummer: 15265110 

ATC Code: L01XA03 

Werkzame stof: OXALIPLATINE 

Registratienummer: 34033 

Fabrikant: PHARMACHEMIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 407 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) en folinezuur 

(FA)  voor de behandeling van gemetastaseerd 

colorectaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, combi met 5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 408 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) en folinezuur 

(FA) aangewezen voor, adjuvante behandeling van 

stadium III (Duke's C) coloncarcinoom na volledige 

resectie van de primaire tumor. 

Verkorte indicatie: CRC, stadium III, combi met 5-FU en folinezuur, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 702 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de perioperatieve behandeling van een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

epirubicine, capecitabine ( of 5-FU) indien cisplatin 

niet verdragen wordt. 

Verkorte indicatie: MaagCa, perioperatief, combi met epirubicine, 

capecitabine of 5-FU (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 713 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij volwassen patiënten met her2 neu positieve vorm 

van maagkanker in combinatie met trastuzumab en 

5-FU als cisplatin niet verdragen wordt. 

Verkorte indicatie: MaagCa, HER2+, combi met trastuzumab en 5-FU 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 786 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan, 5-FU en folinezuur bij 

een gemetastaseerd pancreascarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, combi met irinotecan, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1244 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd cholangiocarcinoom, 

tweedelijnsbehandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GalwegC, m, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1245 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijns behandeling van Her2 negatief oesofagus- 

en maagcarcinoom in combinatie met capecitabine 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, Her2-, 1e lijn, combi met capecitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1246 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: solide tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1375 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een hooggradige 

neuroendocriene tumor bij volwassenen in 

combinatie met etoposide. 

Verkorte indicatie: NET, hooggradig, combi met etoposide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1385 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met folinezuur, 5-FU en radiotherapie. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m, combi met RT, foline zuur en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1386 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 
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maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

folinezuur en 5-FU. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, combi met 5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1387 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een onbehandeld 

gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m, 1e lijn, combi met capecitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1388 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

capecitabine. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, combi met capecitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1389 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

als eerstelijnsbehandeling in combinatie met 

cetuximab, folinezuur en 5-FU. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, 1e lijn, combi met 

folinezuur, 5-FU en cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1390 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met capecitabine voor de adjuvante 

behandeling van volwassenen met high-risk stadium 

II coloncarcinoom. 

Verkorte indicatie: High-risk stadium II CRC, stadium II, high-risk, 

combi met capecitabine, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1417 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab bevattende 

chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met niet-reseceerbare, 

gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-

kleincellige longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

overwegend plaveisel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1418 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met fluoropyrimidinebevattende 
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chemotherapie en bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gemetastaseerd colon- 

of rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, combi met bevacizumab en capecitabine of 

5-FU (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1441 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de eerste lijn in combinatie met 

panitumumab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 1e lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1454 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd maagcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met docetaxel. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, combi met docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1456 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1457 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1461 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met paclitaxel. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met paclitaxel 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1462 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met paclitaxel en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met paclitaxel en 

etoposide (Volw.) 
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Indicatienummer: 1465 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een dunne darmcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: DunnedarmC, combi met capecitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1590 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Perioperatieve behandeling van volwassen patiënten 

met resectabel gastro-esophageale junctie- dan wel 

maagcarcinoom, in combinatie met docetaxel-

bevattend schema. 

Verkorte indicatie: MaagCa, operabel, combi met docetaxel, 

perioperatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1605 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd vulvacarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met paclitaxel. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1619 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) en folinezuur 

(FA)  of capecitabine voor de behandeling van 

gemetastaseerd colorectaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, combi 5-FU en folinezuur of capecitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met pemetrexed en pembrolizumab 

voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

niet-plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom 

(NSCLC) bij volwassenen met tumoren zonder EGFR- 

of ALK-positieve mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, EGFR- ALK-, 1e lijn, combi met 

pemetrexed en pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OXALISIN INFVLST CONC 5MG/ML FL 20ML 

 

Zindex nummer: 15265129 

ATC Code: L01XA03 

Werkzame stof: OXALIPLATINE 
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Registratienummer: 34033 

Fabrikant: PHARMACHEMIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 407 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) en folinezuur 

(FA)  voor de behandeling van gemetastaseerd 

colorectaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, combi met 5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 408 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) en folinezuur 

(FA) aangewezen voor, adjuvante behandeling van 

stadium III (Duke's C) coloncarcinoom na volledige 

resectie van de primaire tumor. 

Verkorte indicatie: CRC, stadium III, combi met 5-FU en folinezuur, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 702 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de perioperatieve behandeling van een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

epirubicine, capecitabine ( of 5-FU) indien cisplatin 

niet verdragen wordt. 

Verkorte indicatie: MaagCa, perioperatief, combi met epirubicine, 

capecitabine of 5-FU (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 713 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij volwassen patiënten met her2 neu positieve vorm 

van maagkanker in combinatie met trastuzumab en 

5-FU als cisplatin niet verdragen wordt. 

Verkorte indicatie: MaagCa, HER2+, combi met trastuzumab en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 786 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan, 5-FU en folinezuur bij 

een gemetastaseerd pancreascarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, combi met irinotecan, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1244 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd cholangiocarcinoom, 

tweedelijnsbehandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GalwegC, m, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1245 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijns behandeling van Her2 negatief oesofagus- 

en maagcarcinoom in combinatie met capecitabine 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, Her2-, 1e lijn, combi met capecitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1246 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: solide tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1375 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een hooggradige 

neuroendocriene tumor bij volwassenen in 

combinatie met etoposide. 

Verkorte indicatie: NET, hooggradig, combi met etoposide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1385 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met folinezuur, 5-FU en radiotherapie. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m, combi met RT, foline zuur en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1386 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

folinezuur en 5-FU. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, combi met 5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1387 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een onbehandeld 
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gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m, 1e lijn, combi met capecitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1388 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

capecitabine. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, combi met capecitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1389 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

als eerstelijnsbehandeling in combinatie met 

cetuximab, folinezuur en 5-FU. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, 1e lijn, combi met 

folinezuur, 5-FU en cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1390 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met capecitabine voor de adjuvante 

behandeling van volwassenen met high-risk stadium 

II coloncarcinoom. 

Verkorte indicatie: High-risk stadium II CRC, stadium II, high-risk, 

combi met capecitabine, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1417 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab bevattende 

chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met niet-reseceerbare, 

gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-

kleincellige longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

overwegend plaveisel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1418 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met fluoropyrimidinebevattende 

chemotherapie en bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gemetastaseerd colon- 

of rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, combi met bevacizumab en capecitabine of 

5-FU (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1441 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de eerste lijn in combinatie met 

panitumumab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 1e lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1454 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd maagcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met docetaxel. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, combi met docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1456 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1457 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1461 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met paclitaxel. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met paclitaxel 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1462 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met paclitaxel en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met paclitaxel en 

etoposide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1465 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een dunne darmcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: DunnedarmC, combi met capecitabine (Volw.) 
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Indicatienummer: 1590 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Perioperatieve behandeling van volwassen patiënten 

met resectabel gastro-esophageale junctie- dan wel 

maagcarcinoom, in combinatie met docetaxel-

bevattend schema. 

Verkorte indicatie: MaagCa, operabel, combi met docetaxel, 

perioperatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1605 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd vulvacarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met paclitaxel. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1619 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) en folinezuur 

(FA)  of capecitabine voor de behandeling van 

gemetastaseerd colorectaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, combi 5-FU en folinezuur of capecitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met pemetrexed en pembrolizumab 

voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

niet-plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom 

(NSCLC) bij volwassenen met tumoren zonder EGFR- 

of ALK-positieve mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, EGFR- ALK-, 1e lijn, combi met 

pemetrexed en pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OXALISIN INFVLST CONC 5MG/ML FL 40ML 

 

Zindex nummer: 15265137 

ATC Code: L01XA03 

Werkzame stof: OXALIPLATINE 

Registratienummer: 34033 

Fabrikant: PHARMACHEMIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 407 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) en folinezuur 

(FA)  voor de behandeling van gemetastaseerd 
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colorectaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, combi met 5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 408 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) en folinezuur 

(FA) aangewezen voor, adjuvante behandeling van 

stadium III (Duke's C) coloncarcinoom na volledige 

resectie van de primaire tumor. 

Verkorte indicatie: CRC, stadium III, combi met 5-FU en folinezuur, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 702 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de perioperatieve behandeling van een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

epirubicine, capecitabine ( of 5-FU) indien cisplatin 

niet verdragen wordt. 

Verkorte indicatie: MaagCa, perioperatief, combi met epirubicine, 

capecitabine of 5-FU (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 713 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij volwassen patiënten met her2 neu positieve vorm 

van maagkanker in combinatie met trastuzumab en 

5-FU als cisplatin niet verdragen wordt. 

Verkorte indicatie: MaagCa, HER2+, combi met trastuzumab en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 743 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en 

Hodgkin lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NHL of HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 786 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met irinotecan, 5-FU en folinezuur bij 

een gemetastaseerd pancreascarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, combi met irinotecan, 5-FU en 

folinezuur (Volw.) 
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Indicatienummer: 1244 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd cholangiocarcinoom, 

tweedelijnsbehandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GalwegC, m, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1245 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijns behandeling van Her2 negatief oesofagus- 

en maagcarcinoom in combinatie met capecitabine 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, Her2-, 1e lijn, combi met capecitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1246 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: solide tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1375 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een hooggradige 

neuroendocriene tumor bij volwassenen in 

combinatie met etoposide. 

Verkorte indicatie: NET, hooggradig, combi met etoposide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1385 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met folinezuur, 5-FU en radiotherapie. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m, combi met RT, foline zuur en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1386 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

folinezuur en 5-FU. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, combi met 5-FU en folinezuur (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1387 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een onbehandeld 

gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m, 1e lijn, combi met capecitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1388 

Soort Indicatie:  Off-label 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2855 van 4271 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

capecitabine. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, combi met capecitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1389 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van patiënten met gemetastaseerde 

colorectale kanker met epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)-expressie en het wildtype RAS-gen 

als eerstelijnsbehandeling in combinatie met 

cetuximab, folinezuur en 5-FU. 

Verkorte indicatie: CRC, m, EGFR+, RAS WT, 1e lijn, combi met 

folinezuur, 5-FU en cetuximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1390 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met capecitabine voor de adjuvante 

behandeling van volwassenen met high-risk stadium 

II coloncarcinoom. 

Verkorte indicatie: High-risk stadium II CRC, stadium II, high-risk, 

combi met capecitabine, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1417 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab bevattende 

chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met niet-reseceerbare, 

gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-

kleincellige longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

overwegend plaveisel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1418 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met fluoropyrimidinebevattende 

chemotherapie en bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gemetastaseerd colon- 

of rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, combi met bevacizumab en capecitabine of 

5-FU (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1441 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de eerste lijn in combinatie met 

panitumumab, 5-FU en folinezuur. 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 1e lijn, combi met panitumumab, 

5-FU en folinezuur (Volw.) 
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Indicatienummer: 1454 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd maagcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met docetaxel. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, combi met docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1456 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1457 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met gemcitabine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1461 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met paclitaxel. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met paclitaxel 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1462 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met paclitaxel en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met paclitaxel en 

etoposide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1465 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een dunne darmcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: DunnedarmC, combi met capecitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1590 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Perioperatieve behandeling van volwassen patiënten 

met resectabel gastro-esophageale junctie- dan wel 

maagcarcinoom, in combinatie met docetaxel-

bevattend schema. 

Verkorte indicatie: MaagCa, operabel, combi met docetaxel, 
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perioperatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1605 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd vulvacarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met paclitaxel. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m, combi met paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1619 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) en folinezuur 

(FA)  of capecitabine voor de behandeling van 

gemetastaseerd colorectaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, m, combi 5-FU en folinezuur of capecitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met pemetrexed en pembrolizumab 

voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

niet-plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom 

(NSCLC) bij volwassenen met tumoren zonder EGFR- 

of ALK-positieve mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, EGFR- ALK-, 1e lijn, combi met 

pemetrexed en pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

OZURDEX IMPLANTAAT IN APPLICATOR 700MCG 

 

Zindex nummer: 15685152 

ATC Code: S01BA01 

Werkzame stof: DEXAMETHASON 

Registratienummer: EU/1/10/638/001 

Fabrikant: ALLERGAN BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 188 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

visusstoornis door diabetisch macula-oedeem (DME) 

die pseudofaak zijn of worden geacht onvoldoende 

respons te vertonen op niet-corticosteroïdentherapie, 

of daarvoor niet in aanmerking komen. 

Verkorte indicatie: DME bij contra-indicatie of onvoldoende respons niet 

steroid-houdende medicatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 190 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

macula-oedeem na Branch Retinal Vein Occlusion 

(BRVO) of na Central Retinal Vein Occlusion (CRVO). 

Verkorte indicatie: Macula-oedeem door BRVO of CRVO (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 191 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

ontsteking van het posterieure segment van het oog 

die zich presenteert als niet-infectieuze uveïtis. 

Verkorte indicatie: Niet-infectieuze uveïtis posterior (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PACLITAXEL ACCORD INFVLST CONC 6MG/ML FL   5ML 

 

Zindex nummer: 15618641 

ATC Code: L01CD01 

Werkzame stof: PACLITAXEL 

Registratienummer: 102965 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 423 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassen 

patiënten bij wie de eerstelijnsbehandeling voor 

gemetastaseerde ziekte heeft gefaald en voor wie 

een standaardbehandeling met anthracycline niet 

geïndiceerd is. 

Verkorte indicatie: BC, m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 424 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, 1e lijn, combi met gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 425 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de 

eerstelijnsbehandeling van niet-kleincellige 

longkanker bij volwassen patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, 1e lijn, combi met carboplatine (Volw.) 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2859 van 4271 

 

 

Indicatienummer: 410 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de eerstelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van patiënten 

met voortgeschreden ovariumcarcinoom of met een 

resttumor (>1 cm) na (initiële) laparotomie, in 

combinatie met cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m of resttumor, 1e lijn, combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 413 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de tweedelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van 

gemetastaseerd ovariumcarcinoom na het falen van 

standaard, platina-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling voor de behandeling van 

patiënten met klierpositief mammacarcinoom 

aansluitend op behandeling met antracycline en 

cyclofosfamide (AC). Adjuvante behandeling met 

paclitaxel dient beschouwd te worden als een 

alternatief voor verlengde AC-therapie. 

Verkorte indicatie: BC, klierpositief, combi, adjuvant 

 

 

Indicatienummer: 416 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De initiële behandeling van lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerd mammacarcinoom, of in combinatie 

met een antracycline bij patiënten voor wie 

antracycline-therapie geschikt is, of in combinatie 

met trastuzumab bij patiënten bij wie met behulp van 

de immunohistochemische bepalingsmethode 

overexpressie van menselijke epidermale groeifactor 

receptor 2 (HER-2) op 3+ niveau is vastgesteld en 

voor wie een antracycline niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, combi met antracyclines of trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 419 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij patiënten die 

niet reageren op, of niet in aanmerking komen voor, 

standaard antracycline-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 421 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

niet-kleincellig longcarcinoom bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 422 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderde, 

aan AIDS gerelateerde, Kaposisarcoom (KS) waarbij 

een eerdere behandeling met een liposomaal 

antracycline gefaald heeft. 

Verkorte indicatie: KS, Adv, AIDS gerelateerd, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 647 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

gemetastaseerde urotheelcelcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: UCC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 648 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

ramucirumab. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 2de lijn, combi met ramucurimab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 649 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn, combi met 

carbolatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 691 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met adriamycine en cisplatin of in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, m, combi met adriamycine en 
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cisplatine of carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 694 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met radiotherapie is 

paclitaxel in combinatie met carboplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, combi met carboplatine en RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 705 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd angiosarcoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ASRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 783 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatin bij een recedief of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CervixC, recidief of m, combi met carboplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1029 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC (Adolescent) 
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Indicatienummer: 1157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Recidief 

kiemceltumor/testes carcinoom. 

Verkorte indicatie: GCT of TestisC, recidief (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1247 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Carcinosarcoom van de uterus bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CarcinoomSRC uterus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1372 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met 

carboplatine, cisplatine of oxaliplatine en etoposide 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1378 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastateerd, 

gevorderd of voortgeschreden ovariumcarcinoom  bij 

volwassenen in de palliatieve fase in combinatie met 

carboplatine of cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, Adv of m, combi met carboplatine of 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1417 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab bevattende 

chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met niet-reseceerbare, 

gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-

kleincellige longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

overwegend plaveisel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1419 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1420 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten 
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met gevorderd (International Federation of 

Gynecology and Obstetrics (FIGO) stadia IIIB, IIIC 

en IV) epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, Adv, 1e lijn, 

combi met carboplatine en bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1423 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en cisplatine, of als 

alternatief bevacizumab en topotecan, bij patiënten 

die geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en cisplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1433 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de behandeling 

van patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal 

recidiverend of gemetastaseerd mammacarcinoom 

met een recidief na adjuvante/neoadjuvante 

chemotherapie. Eerdere chemotherapie moet een 

antracycline hebben omvat, tenzij dit klinisch 

gecontra-indiceerd was. 

Verkorte indicatie: BC, LA, inoperabel of m, combi met gemcitabine 
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(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1446 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

trastuzumab voor de neoadjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal 

gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium 

borstkanker met een hoog risico op terugkeer. 

Verkorte indicatie: BC of EBC, LA, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, neo-adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1450 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvant, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1455 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: SCLC bij volwassenen, tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met doxorubicine en eventueel ook met 

carboplatine, cyclofosfamide en/of etoposide. 

Verkorte indicatie: SCLC, 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1486 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en carboplatine, of 

als alternatief bevacizumab en topotecan, bij 

patiënten die geen platinumbevattende behandeling 

kunnen ontvangen voor de behandeling van 

volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, 

of gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en carboplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1547 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten in 

redelijk tot goede conditie (PS 0-1), met niet-

reseceerbare, gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC), 

anders dan met overheersend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, 1e lijn, combi 

met carboplatine en bevacizumab  (PS 0-1) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1596 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: (Neo)adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

met mammacarcinoom (klier positief en negatief). 

Verkorte indicatie: BC, klierpostief of kliernegatief , (neo)adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1597 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd vulvacarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m, combi met cisplatine, oxaliplatine of 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1598 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling van hoog-risico 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, high risk, combi met carboplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1607 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab, 

pertuzumab en chemotherapie voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker met een hoog risico op 

recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2685 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en pembrolizumab, 

voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

plaveiselcel-niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, 1e lijn, combi met carboplatine en 

pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab, atezolizumab en 

carboplatine, voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Bij patiënten met EGFR-gemuteerd of ALK-positief 

NSCLC is dit middel, in combinatie met bevacizumab, 

atezolizumab en carboplatine, alleen geïndiceerd na 

falen van geschikte doelgerichte behandelingen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, niet plaveiselcel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab, atezolizumab en carboplatine (Volw.) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PACLITAXEL ACCORD INFVLST CONC 6MG/ML FL  16,7ML 

 

Zindex nummer: 15618668 

ATC Code: L01CD01 

Werkzame stof: PACLITAXEL 

Registratienummer: 102965 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 423 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassen 

patiënten bij wie de eerstelijnsbehandeling voor 

gemetastaseerde ziekte heeft gefaald en voor wie 

een standaardbehandeling met anthracycline niet 

geïndiceerd is. 

Verkorte indicatie: BC, m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 424 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, 1e lijn, combi met gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 425 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de 

eerstelijnsbehandeling van niet-kleincellige 

longkanker bij volwassen patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, 1e lijn, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 410 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de eerstelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van patiënten 

met voortgeschreden ovariumcarcinoom of met een 

resttumor (>1 cm) na (initiële) laparotomie, in 

combinatie met cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m of resttumor, 1e lijn, combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 413 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: In de tweedelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van 

gemetastaseerd ovariumcarcinoom na het falen van 

standaard, platina-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling voor de behandeling van 

patiënten met klierpositief mammacarcinoom 

aansluitend op behandeling met antracycline en 

cyclofosfamide (AC). Adjuvante behandeling met 

paclitaxel dient beschouwd te worden als een 

alternatief voor verlengde AC-therapie. 

Verkorte indicatie: BC, klierpositief, combi, adjuvant 

 

 

Indicatienummer: 416 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De initiële behandeling van lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerd mammacarcinoom, of in combinatie 

met een antracycline bij patiënten voor wie 

antracycline-therapie geschikt is, of in combinatie 

met trastuzumab bij patiënten bij wie met behulp van 

de immunohistochemische bepalingsmethode 

overexpressie van menselijke epidermale groeifactor 

receptor 2 (HER-2) op 3+ niveau is vastgesteld en 

voor wie een antracycline niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, combi met antracyclines of trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 419 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij patiënten die 

niet reageren op, of niet in aanmerking komen voor, 

standaard antracycline-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 421 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

niet-kleincellig longcarcinoom bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 422 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderde, 

aan AIDS gerelateerde, Kaposisarcoom (KS) waarbij 

een eerdere behandeling met een liposomaal 

antracycline gefaald heeft. 

Verkorte indicatie: KS, Adv, AIDS gerelateerd, >= 2de lijn (Volw.) 
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Indicatienummer: 647 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

gemetastaseerde urotheelcelcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: UCC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 648 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

ramucirumab. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 2de lijn, combi met ramucurimab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 649 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn, combi met 

carbolatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 691 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met adriamycine en cisplatin of in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, m, combi met adriamycine en 

cisplatine of carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 694 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met radiotherapie is 

paclitaxel in combinatie met carboplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, combi met carboplatine en RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 
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testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 705 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd angiosarcoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ASRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 783 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatin bij een recedief of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CervixC, recidief of m, combi met carboplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1029 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Recidief 

kiemceltumor/testes carcinoom. 

Verkorte indicatie: GCT of TestisC, recidief (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1247 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Carcinosarcoom van de uterus bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CarcinoomSRC uterus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1372 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Bij de behandeling van een adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met 

carboplatine, cisplatine of oxaliplatine en etoposide 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1378 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastateerd, 

gevorderd of voortgeschreden ovariumcarcinoom  bij 

volwassenen in de palliatieve fase in combinatie met 

carboplatine of cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, Adv of m, combi met carboplatine of 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1417 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab bevattende 

chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met niet-reseceerbare, 

gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-

kleincellige longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

overwegend plaveisel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1419 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1420 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten 

met gevorderd (International Federation of 

Gynecology and Obstetrics (FIGO) stadia IIIB, IIIC 

en IV) epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, Adv, 1e lijn, 

combi met carboplatine en bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 
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andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1423 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en cisplatine, of als 

alternatief bevacizumab en topotecan, bij patiënten 

die geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en cisplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1433 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de behandeling 

van patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal 

recidiverend of gemetastaseerd mammacarcinoom 

met een recidief na adjuvante/neoadjuvante 

chemotherapie. Eerdere chemotherapie moet een 

antracycline hebben omvat, tenzij dit klinisch 

gecontra-indiceerd was. 

Verkorte indicatie: BC, LA, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1446 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

trastuzumab voor de neoadjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal 

gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium 

borstkanker met een hoog risico op terugkeer. 

Verkorte indicatie: BC of EBC, LA, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, neo-adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1450 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvant, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1455 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: SCLC bij volwassenen, tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met doxorubicine en eventueel ook met 

carboplatine, cyclofosfamide en/of etoposide. 

Verkorte indicatie: SCLC, 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1486 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en carboplatine, of 

als alternatief bevacizumab en topotecan, bij 

patiënten die geen platinumbevattende behandeling 

kunnen ontvangen voor de behandeling van 

volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, 

of gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en carboplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1547 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten in 

redelijk tot goede conditie (PS 0-1), met niet-

reseceerbare, gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC), 

anders dan met overheersend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, 1e lijn, combi 

met carboplatine en bevacizumab  (PS 0-1) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1596 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Neo)adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

met mammacarcinoom (klier positief en negatief). 

Verkorte indicatie: BC, klierpostief of kliernegatief , (neo)adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1597 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd vulvacarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m, combi met cisplatine, oxaliplatine of 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1598 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling van hoog-risico 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, high risk, combi met carboplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1607 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab, 

pertuzumab en chemotherapie voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker met een hoog risico op 

recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2685 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en pembrolizumab, 

voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

plaveiselcel-niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, 1e lijn, combi met carboplatine en 

pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab, atezolizumab en 

carboplatine, voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Bij patiënten met EGFR-gemuteerd of ALK-positief 

NSCLC is dit middel, in combinatie met bevacizumab, 

atezolizumab en carboplatine, alleen geïndiceerd na 

falen van geschikte doelgerichte behandelingen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, niet plaveiselcel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab, atezolizumab en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PACLITAXEL ACCORD INFVLST CONC 6MG/ML FL  25ML 

 

Zindex nummer: 15683311 

ATC Code: L01CD01 

Werkzame stof: PACLITAXEL 

Registratienummer: 102965 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 423 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassen 

patiënten bij wie de eerstelijnsbehandeling voor 

gemetastaseerde ziekte heeft gefaald en voor wie 

een standaardbehandeling met anthracycline niet 

geïndiceerd is. 

Verkorte indicatie: BC, m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 424 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, 1e lijn, combi met gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 425 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de 

eerstelijnsbehandeling van niet-kleincellige 

longkanker bij volwassen patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, 1e lijn, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 410 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de eerstelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van patiënten 

met voortgeschreden ovariumcarcinoom of met een 

resttumor (>1 cm) na (initiële) laparotomie, in 

combinatie met cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m of resttumor, 1e lijn, combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 413 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de tweedelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van 

gemetastaseerd ovariumcarcinoom na het falen van 

standaard, platina-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling voor de behandeling van 

patiënten met klierpositief mammacarcinoom 

aansluitend op behandeling met antracycline en 

cyclofosfamide (AC). Adjuvante behandeling met 

paclitaxel dient beschouwd te worden als een 

alternatief voor verlengde AC-therapie. 
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Verkorte indicatie: BC, klierpositief, combi, adjuvant 

 

 

Indicatienummer: 416 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De initiële behandeling van lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerd mammacarcinoom, of in combinatie 

met een antracycline bij patiënten voor wie 

antracycline-therapie geschikt is, of in combinatie 

met trastuzumab bij patiënten bij wie met behulp van 

de immunohistochemische bepalingsmethode 

overexpressie van menselijke epidermale groeifactor 

receptor 2 (HER-2) op 3+ niveau is vastgesteld en 

voor wie een antracycline niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, combi met antracyclines of trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 419 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij patiënten die 

niet reageren op, of niet in aanmerking komen voor, 

standaard antracycline-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 421 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

niet-kleincellig longcarcinoom bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 422 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderde, 

aan AIDS gerelateerde, Kaposisarcoom (KS) waarbij 

een eerdere behandeling met een liposomaal 

antracycline gefaald heeft. 

Verkorte indicatie: KS, Adv, AIDS gerelateerd, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 647 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

gemetastaseerde urotheelcelcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: UCC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 648 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

ramucirumab. 
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Verkorte indicatie: MaagCa, 2de lijn, combi met ramucurimab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 649 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn, combi met 

carbolatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 691 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met adriamycine en cisplatin of in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, m, combi met adriamycine en 

cisplatine of carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 694 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met radiotherapie is 

paclitaxel in combinatie met carboplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, combi met carboplatine en RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 705 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd angiosarcoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ASRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 783 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatin bij een recedief of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CervixC, recidief of m, combi met carboplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1029 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Recidief 

kiemceltumor/testes carcinoom. 

Verkorte indicatie: GCT of TestisC, recidief (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1247 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Carcinosarcoom van de uterus bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CarcinoomSRC uterus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1372 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met 

carboplatine, cisplatine of oxaliplatine en etoposide 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1378 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastateerd, 

gevorderd of voortgeschreden ovariumcarcinoom  bij 

volwassenen in de palliatieve fase in combinatie met 

carboplatine of cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, Adv of m, combi met carboplatine of 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2878 van 4271 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1417 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab bevattende 

chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met niet-reseceerbare, 

gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-

kleincellige longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

overwegend plaveisel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1419 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1420 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten 

met gevorderd (International Federation of 

Gynecology and Obstetrics (FIGO) stadia IIIB, IIIC 

en IV) epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, Adv, 1e lijn, 

combi met carboplatine en bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 
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andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1423 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en cisplatine, of als 

alternatief bevacizumab en topotecan, bij patiënten 

die geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en cisplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1433 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de behandeling 

van patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal 

recidiverend of gemetastaseerd mammacarcinoom 

met een recidief na adjuvante/neoadjuvante 

chemotherapie. Eerdere chemotherapie moet een 

antracycline hebben omvat, tenzij dit klinisch 

gecontra-indiceerd was. 

Verkorte indicatie: BC, LA, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1446 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

trastuzumab voor de neoadjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal 

gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium 

borstkanker met een hoog risico op terugkeer. 

Verkorte indicatie: BC of EBC, LA, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, neo-adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1450 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvant, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1455 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: SCLC bij volwassenen, tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met doxorubicine en eventueel ook met 

carboplatine, cyclofosfamide en/of etoposide. 

Verkorte indicatie: SCLC, 2de lijn, combi (Volw.) 
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Indicatienummer: 1486 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en carboplatine, of 

als alternatief bevacizumab en topotecan, bij 

patiënten die geen platinumbevattende behandeling 

kunnen ontvangen voor de behandeling van 

volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, 

of gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en carboplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1547 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten in 

redelijk tot goede conditie (PS 0-1), met niet-

reseceerbare, gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC), 

anders dan met overheersend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, 1e lijn, combi 

met carboplatine en bevacizumab  (PS 0-1) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1596 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Neo)adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

met mammacarcinoom (klier positief en negatief). 

Verkorte indicatie: BC, klierpostief of kliernegatief , (neo)adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1597 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd vulvacarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m, combi met cisplatine, oxaliplatine of 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1598 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling van hoog-risico 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, high risk, combi met carboplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1607 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab, 

pertuzumab en chemotherapie voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker met een hoog risico op 

recidief. 
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Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2685 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en pembrolizumab, 

voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

plaveiselcel-niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, 1e lijn, combi met carboplatine en 

pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab, atezolizumab en 

carboplatine, voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Bij patiënten met EGFR-gemuteerd of ALK-positief 

NSCLC is dit middel, in combinatie met bevacizumab, 

atezolizumab en carboplatine, alleen geïndiceerd na 

falen van geschikte doelgerichte behandelingen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, niet plaveiselcel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab, atezolizumab en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PACLITAXEL ACCORD INFVLST CONC 6MG/ML FL  50ML 

 

Zindex nummer: 15618676 

ATC Code: L01CD01 

Werkzame stof: PACLITAXEL 

Registratienummer: 102965 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 423 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassen 

patiënten bij wie de eerstelijnsbehandeling voor 

gemetastaseerde ziekte heeft gefaald en voor wie 

een standaardbehandeling met anthracycline niet 

geïndiceerd is. 

Verkorte indicatie: BC, m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 424 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de 
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eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, 1e lijn, combi met gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 425 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de 

eerstelijnsbehandeling van niet-kleincellige 

longkanker bij volwassen patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, 1e lijn, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 410 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de eerstelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van patiënten 

met voortgeschreden ovariumcarcinoom of met een 

resttumor (>1 cm) na (initiële) laparotomie, in 

combinatie met cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m of resttumor, 1e lijn, combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 413 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de tweedelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van 

gemetastaseerd ovariumcarcinoom na het falen van 

standaard, platina-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling voor de behandeling van 

patiënten met klierpositief mammacarcinoom 

aansluitend op behandeling met antracycline en 

cyclofosfamide (AC). Adjuvante behandeling met 

paclitaxel dient beschouwd te worden als een 

alternatief voor verlengde AC-therapie. 

Verkorte indicatie: BC, klierpositief, combi, adjuvant 

 

 

Indicatienummer: 416 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De initiële behandeling van lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerd mammacarcinoom, of in combinatie 

met een antracycline bij patiënten voor wie 

antracycline-therapie geschikt is, of in combinatie 

met trastuzumab bij patiënten bij wie met behulp van 

de immunohistochemische bepalingsmethode 

overexpressie van menselijke epidermale groeifactor 

receptor 2 (HER-2) op 3+ niveau is vastgesteld en 

voor wie een antracycline niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, combi met antracyclines of trastuzumab 
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(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 419 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij patiënten die 

niet reageren op, of niet in aanmerking komen voor, 

standaard antracycline-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 421 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

niet-kleincellig longcarcinoom bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 422 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderde, 

aan AIDS gerelateerde, Kaposisarcoom (KS) waarbij 

een eerdere behandeling met een liposomaal 

antracycline gefaald heeft. 

Verkorte indicatie: KS, Adv, AIDS gerelateerd, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 647 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

gemetastaseerde urotheelcelcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: UCC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 648 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

ramucirumab. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 2de lijn, combi met ramucurimab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 649 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn, combi met 

carbolatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 
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onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 691 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met adriamycine en cisplatin of in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, m, combi met adriamycine en 

cisplatine of carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 694 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met radiotherapie is 

paclitaxel in combinatie met carboplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, combi met carboplatine en RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 705 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd angiosarcoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ASRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 783 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatin bij een recedief of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CervixC, recidief of m, combi met carboplatine 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1029 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Recidief 

kiemceltumor/testes carcinoom. 

Verkorte indicatie: GCT of TestisC, recidief (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1247 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Carcinosarcoom van de uterus bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CarcinoomSRC uterus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1372 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met 

carboplatine, cisplatine of oxaliplatine en etoposide 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1378 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastateerd, 

gevorderd of voortgeschreden ovariumcarcinoom  bij 

volwassenen in de palliatieve fase in combinatie met 

carboplatine of cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, Adv of m, combi met carboplatine of 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1417 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab bevattende 

chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met niet-reseceerbare, 

gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-

kleincellige longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

overwegend plaveisel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab (Volw.) 
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Indicatienummer: 1419 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1420 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten 

met gevorderd (International Federation of 

Gynecology and Obstetrics (FIGO) stadia IIIB, IIIC 

en IV) epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, Adv, 1e lijn, 

combi met carboplatine en bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1423 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en cisplatine, of als 

alternatief bevacizumab en topotecan, bij patiënten 

die geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 
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bevacizumab en cisplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1433 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de behandeling 

van patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal 

recidiverend of gemetastaseerd mammacarcinoom 

met een recidief na adjuvante/neoadjuvante 

chemotherapie. Eerdere chemotherapie moet een 

antracycline hebben omvat, tenzij dit klinisch 

gecontra-indiceerd was. 

Verkorte indicatie: BC, LA, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1446 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

trastuzumab voor de neoadjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal 

gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium 

borstkanker met een hoog risico op terugkeer. 

Verkorte indicatie: BC of EBC, LA, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, neo-adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1450 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvant, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1455 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: SCLC bij volwassenen, tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met doxorubicine en eventueel ook met 

carboplatine, cyclofosfamide en/of etoposide. 

Verkorte indicatie: SCLC, 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1486 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en carboplatine, of 

als alternatief bevacizumab en topotecan, bij 

patiënten die geen platinumbevattende behandeling 

kunnen ontvangen voor de behandeling van 

volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, 

of gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en carboplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1547 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten in 

redelijk tot goede conditie (PS 0-1), met niet-

reseceerbare, gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC), 

anders dan met overheersend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, 1e lijn, combi 

met carboplatine en bevacizumab  (PS 0-1) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1596 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Neo)adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

met mammacarcinoom (klier positief en negatief). 

Verkorte indicatie: BC, klierpostief of kliernegatief , (neo)adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1597 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd vulvacarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m, combi met cisplatine, oxaliplatine of 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1598 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling van hoog-risico 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, high risk, combi met carboplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1607 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab, 

pertuzumab en chemotherapie voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker met een hoog risico op 

recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2685 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en pembrolizumab, 

voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

plaveiselcel-niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, 1e lijn, combi met carboplatine en 

pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2688 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab, atezolizumab en 

carboplatine, voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Bij patiënten met EGFR-gemuteerd of ALK-positief 

NSCLC is dit middel, in combinatie met bevacizumab, 

atezolizumab en carboplatine, alleen geïndiceerd na 

falen van geschikte doelgerichte behandelingen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, niet plaveiselcel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab, atezolizumab en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PACLITAXEL ACCORD INFVLST CONC 6MG/ML FL 100ML 

 

Zindex nummer: 15932893 

ATC Code: L01CD01 

Werkzame stof: PACLITAXEL 

Registratienummer: 102965 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 423 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassen 

patiënten bij wie de eerstelijnsbehandeling voor 

gemetastaseerde ziekte heeft gefaald en voor wie 

een standaardbehandeling met anthracycline niet 

geïndiceerd is. 

Verkorte indicatie: BC, m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 424 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, 1e lijn, combi met gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 425 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de 

eerstelijnsbehandeling van niet-kleincellige 

longkanker bij volwassen patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, 1e lijn, combi met carboplatine (Volw.) 
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Indicatienummer: 410 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de eerstelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van patiënten 

met voortgeschreden ovariumcarcinoom of met een 

resttumor (>1 cm) na (initiële) laparotomie, in 

combinatie met cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m of resttumor, 1e lijn, combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 413 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de tweedelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van 

gemetastaseerd ovariumcarcinoom na het falen van 

standaard, platina-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling voor de behandeling van 

patiënten met klierpositief mammacarcinoom 

aansluitend op behandeling met antracycline en 

cyclofosfamide (AC). Adjuvante behandeling met 

paclitaxel dient beschouwd te worden als een 

alternatief voor verlengde AC-therapie. 

Verkorte indicatie: BC, klierpositief, combi, adjuvant 

 

 

Indicatienummer: 416 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De initiële behandeling van lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerd mammacarcinoom, of in combinatie 

met een antracycline bij patiënten voor wie 

antracycline-therapie geschikt is, of in combinatie 

met trastuzumab bij patiënten bij wie met behulp van 

de immunohistochemische bepalingsmethode 

overexpressie van menselijke epidermale groeifactor 

receptor 2 (HER-2) op 3+ niveau is vastgesteld en 

voor wie een antracycline niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, combi met antracyclines of trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 419 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij patiënten die 

niet reageren op, of niet in aanmerking komen voor, 

standaard antracycline-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 421 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 
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niet-kleincellig longcarcinoom bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 422 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderde, 

aan AIDS gerelateerde, Kaposisarcoom (KS) waarbij 

een eerdere behandeling met een liposomaal 

antracycline gefaald heeft. 

Verkorte indicatie: KS, Adv, AIDS gerelateerd, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 647 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

gemetastaseerde urotheelcelcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: UCC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 648 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

ramucirumab. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 2de lijn, combi met ramucurimab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 649 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn, combi met 

carbolatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 691 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met adriamycine en cisplatin of in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, m, combi met adriamycine en 

cisplatine of carboplatine (Volw.) 
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Indicatienummer: 694 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met radiotherapie is 

paclitaxel in combinatie met carboplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, combi met carboplatine en RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 705 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd angiosarcoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ASRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 783 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatin bij een recedief of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CervixC, recidief of m, combi met carboplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1029 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1157 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Kinderen (adolescenten): Recidief 

kiemceltumor/testes carcinoom. 

Verkorte indicatie: GCT of TestisC, recidief (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1247 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Carcinosarcoom van de uterus bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CarcinoomSRC uterus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1372 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met 

carboplatine, cisplatine of oxaliplatine en etoposide 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1378 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastateerd, 

gevorderd of voortgeschreden ovariumcarcinoom  bij 

volwassenen in de palliatieve fase in combinatie met 

carboplatine of cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, Adv of m, combi met carboplatine of 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1417 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab bevattende 

chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met niet-reseceerbare, 

gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-

kleincellige longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

overwegend plaveisel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1419 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1420 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten 

met gevorderd (International Federation of 

Gynecology and Obstetrics (FIGO) stadia IIIB, IIIC 
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en IV) epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, Adv, 1e lijn, 

combi met carboplatine en bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1423 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en cisplatine, of als 

alternatief bevacizumab en topotecan, bij patiënten 

die geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en cisplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1433 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de behandeling 

van patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal 

recidiverend of gemetastaseerd mammacarcinoom 

met een recidief na adjuvante/neoadjuvante 

chemotherapie. Eerdere chemotherapie moet een 

antracycline hebben omvat, tenzij dit klinisch 

gecontra-indiceerd was. 

Verkorte indicatie: BC, LA, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 1446 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

trastuzumab voor de neoadjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal 

gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium 

borstkanker met een hoog risico op terugkeer. 

Verkorte indicatie: BC of EBC, LA, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, neo-adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1450 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvant, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1455 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: SCLC bij volwassenen, tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met doxorubicine en eventueel ook met 

carboplatine, cyclofosfamide en/of etoposide. 

Verkorte indicatie: SCLC, 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1486 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en carboplatine, of 

als alternatief bevacizumab en topotecan, bij 

patiënten die geen platinumbevattende behandeling 

kunnen ontvangen voor de behandeling van 

volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, 

of gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en carboplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1547 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten in 

redelijk tot goede conditie (PS 0-1), met niet-

reseceerbare, gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC), 

anders dan met overheersend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, 1e lijn, combi 

met carboplatine en bevacizumab  (PS 0-1) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1596 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Neo)adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

met mammacarcinoom (klier positief en negatief). 
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Verkorte indicatie: BC, klierpostief of kliernegatief , (neo)adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1597 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd vulvacarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m, combi met cisplatine, oxaliplatine of 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1598 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling van hoog-risico 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, high risk, combi met carboplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1607 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab, 

pertuzumab en chemotherapie voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker met een hoog risico op 

recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2685 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en pembrolizumab, 

voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

plaveiselcel-niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, 1e lijn, combi met carboplatine en 

pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab, atezolizumab en 

carboplatine, voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Bij patiënten met EGFR-gemuteerd of ALK-positief 

NSCLC is dit middel, in combinatie met bevacizumab, 

atezolizumab en carboplatine, alleen geïndiceerd na 

falen van geschikte doelgerichte behandelingen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, niet plaveiselcel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab, atezolizumab en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 
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Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PACLITAXEL AUROBINDO INFVLST CONC 6MG/ML FL  5ML 

 

Zindex nummer: 15380157 

ATC Code: L01CD01 

Werkzame stof: PACLITAXEL 

Registratienummer: 34659 

Fabrikant: AUROBINDO PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 423 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassen 

patiënten bij wie de eerstelijnsbehandeling voor 

gemetastaseerde ziekte heeft gefaald en voor wie 

een standaardbehandeling met anthracycline niet 

geïndiceerd is. 

Verkorte indicatie: BC, m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 424 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, 1e lijn, combi met gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 425 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de 

eerstelijnsbehandeling van niet-kleincellige 

longkanker bij volwassen patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, 1e lijn, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 410 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de eerstelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van patiënten 

met voortgeschreden ovariumcarcinoom of met een 

resttumor (>1 cm) na (initiële) laparotomie, in 

combinatie met cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m of resttumor, 1e lijn, combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 413 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de tweedelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van 
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gemetastaseerd ovariumcarcinoom na het falen van 

standaard, platina-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling voor de behandeling van 

patiënten met klierpositief mammacarcinoom 

aansluitend op behandeling met antracycline en 

cyclofosfamide (AC). Adjuvante behandeling met 

paclitaxel dient beschouwd te worden als een 

alternatief voor verlengde AC-therapie. 

Verkorte indicatie: BC, klierpositief, combi, adjuvant 

 

 

Indicatienummer: 416 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De initiële behandeling van lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerd mammacarcinoom, of in combinatie 

met een antracycline bij patiënten voor wie 

antracycline-therapie geschikt is, of in combinatie 

met trastuzumab bij patiënten bij wie met behulp van 

de immunohistochemische bepalingsmethode 

overexpressie van menselijke epidermale groeifactor 

receptor 2 (HER-2) op 3+ niveau is vastgesteld en 

voor wie een antracycline niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, combi met antracyclines of trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 419 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij patiënten die 

niet reageren op, of niet in aanmerking komen voor, 

standaard antracycline-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 421 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

niet-kleincellig longcarcinoom bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 422 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderde, 

aan AIDS gerelateerde, Kaposisarcoom (KS) waarbij 

een eerdere behandeling met een liposomaal 

antracycline gefaald heeft. 

Verkorte indicatie: KS, Adv, AIDS gerelateerd, >= 2de lijn (Volw.) 
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Indicatienummer: 647 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

gemetastaseerde urotheelcelcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: UCC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 648 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

ramucirumab. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 2de lijn, combi met ramucurimab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 649 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn, combi met 

carbolatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 691 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met adriamycine en cisplatin of in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, m, combi met adriamycine en 

cisplatine of carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 694 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met radiotherapie is 

paclitaxel in combinatie met carboplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, combi met carboplatine en RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 
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stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 705 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd angiosarcoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ASRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 783 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatin bij een recedief of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CervixC, recidief of m, combi met carboplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1029 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Recidief 

kiemceltumor/testes carcinoom. 

Verkorte indicatie: GCT of TestisC, recidief (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1247 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Carcinosarcoom van de uterus bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CarcinoomSRC uterus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1372 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 
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combinatie met een platinumanaloog en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met 

carboplatine, cisplatine of oxaliplatine en etoposide 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1378 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastateerd, 

gevorderd of voortgeschreden ovariumcarcinoom  bij 

volwassenen in de palliatieve fase in combinatie met 

carboplatine of cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, Adv of m, combi met carboplatine of 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1417 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab bevattende 

chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met niet-reseceerbare, 

gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-

kleincellige longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

overwegend plaveisel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1419 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1420 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten 

met gevorderd (International Federation of 

Gynecology and Obstetrics (FIGO) stadia IIIB, IIIC 

en IV) epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, Adv, 1e lijn, 

combi met carboplatine en bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 
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Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1423 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en cisplatine, of als 

alternatief bevacizumab en topotecan, bij patiënten 

die geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en cisplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1433 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de behandeling 

van patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal 

recidiverend of gemetastaseerd mammacarcinoom 

met een recidief na adjuvante/neoadjuvante 

chemotherapie. Eerdere chemotherapie moet een 

antracycline hebben omvat, tenzij dit klinisch 

gecontra-indiceerd was. 

Verkorte indicatie: BC, LA, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1446 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

trastuzumab voor de neoadjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal 

gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium 

borstkanker met een hoog risico op terugkeer. 

Verkorte indicatie: BC of EBC, LA, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, neo-adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1450 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-
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positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvant, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1455 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: SCLC bij volwassenen, tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met doxorubicine en eventueel ook met 

carboplatine, cyclofosfamide en/of etoposide. 

Verkorte indicatie: SCLC, 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1486 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en carboplatine, of 

als alternatief bevacizumab en topotecan, bij 

patiënten die geen platinumbevattende behandeling 

kunnen ontvangen voor de behandeling van 

volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, 

of gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en carboplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1547 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten in 

redelijk tot goede conditie (PS 0-1), met niet-

reseceerbare, gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC), 

anders dan met overheersend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, 1e lijn, combi 

met carboplatine en bevacizumab  (PS 0-1) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1596 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Neo)adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

met mammacarcinoom (klier positief en negatief). 

Verkorte indicatie: BC, klierpostief of kliernegatief , (neo)adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1597 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd vulvacarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m, combi met cisplatine, oxaliplatine of 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1598 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling van hoog-risico 
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endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, high risk, combi met carboplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1607 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab, 

pertuzumab en chemotherapie voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker met een hoog risico op 

recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2685 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en pembrolizumab, 

voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

plaveiselcel-niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, 1e lijn, combi met carboplatine en 

pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab, atezolizumab en 

carboplatine, voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Bij patiënten met EGFR-gemuteerd of ALK-positief 

NSCLC is dit middel, in combinatie met bevacizumab, 

atezolizumab en carboplatine, alleen geïndiceerd na 

falen van geschikte doelgerichte behandelingen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, niet plaveiselcel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab, atezolizumab en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PACLITAXEL AUROBINDO INFVLST CONC 6MG/ML FL 16,7ML 

 

Zindex nummer: 15380165 

ATC Code: L01CD01 

Werkzame stof: PACLITAXEL 

Registratienummer: 34659 

Fabrikant: AUROBINDO PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 423 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassen 

patiënten bij wie de eerstelijnsbehandeling voor 

gemetastaseerde ziekte heeft gefaald en voor wie 

een standaardbehandeling met anthracycline niet 

geïndiceerd is. 

Verkorte indicatie: BC, m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 424 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, 1e lijn, combi met gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 425 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de 

eerstelijnsbehandeling van niet-kleincellige 

longkanker bij volwassen patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, 1e lijn, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 410 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de eerstelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van patiënten 

met voortgeschreden ovariumcarcinoom of met een 

resttumor (>1 cm) na (initiële) laparotomie, in 

combinatie met cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m of resttumor, 1e lijn, combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 413 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de tweedelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van 

gemetastaseerd ovariumcarcinoom na het falen van 

standaard, platina-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling voor de behandeling van 

patiënten met klierpositief mammacarcinoom 

aansluitend op behandeling met antracycline en 

cyclofosfamide (AC). Adjuvante behandeling met 

paclitaxel dient beschouwd te worden als een 

alternatief voor verlengde AC-therapie. 

Verkorte indicatie: BC, klierpositief, combi, adjuvant 
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Indicatienummer: 416 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De initiële behandeling van lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerd mammacarcinoom, of in combinatie 

met een antracycline bij patiënten voor wie 

antracycline-therapie geschikt is, of in combinatie 

met trastuzumab bij patiënten bij wie met behulp van 

de immunohistochemische bepalingsmethode 

overexpressie van menselijke epidermale groeifactor 

receptor 2 (HER-2) op 3+ niveau is vastgesteld en 

voor wie een antracycline niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, combi met antracyclines of trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 419 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij patiënten die 

niet reageren op, of niet in aanmerking komen voor, 

standaard antracycline-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 421 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

niet-kleincellig longcarcinoom bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 422 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderde, 

aan AIDS gerelateerde, Kaposisarcoom (KS) waarbij 

een eerdere behandeling met een liposomaal 

antracycline gefaald heeft. 

Verkorte indicatie: KS, Adv, AIDS gerelateerd, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 647 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

gemetastaseerde urotheelcelcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: UCC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 648 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

ramucirumab. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 2de lijn, combi met ramucurimab (Volw.) 
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Indicatienummer: 649 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn, combi met 

carbolatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 691 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met adriamycine en cisplatin of in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, m, combi met adriamycine en 

cisplatine of carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 694 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met radiotherapie is 

paclitaxel in combinatie met carboplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, combi met carboplatine en RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 705 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd angiosarcoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ASRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 
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met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 783 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatin bij een recedief of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CervixC, recidief of m, combi met carboplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1029 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Recidief 

kiemceltumor/testes carcinoom. 

Verkorte indicatie: GCT of TestisC, recidief (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1247 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Carcinosarcoom van de uterus bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CarcinoomSRC uterus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1372 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met 

carboplatine, cisplatine of oxaliplatine en etoposide 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1378 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastateerd, 

gevorderd of voortgeschreden ovariumcarcinoom  bij 

volwassenen in de palliatieve fase in combinatie met 

carboplatine of cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, Adv of m, combi met carboplatine of 

cisplatine (Volw.) 
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Indicatienummer: 1417 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab bevattende 

chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met niet-reseceerbare, 

gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-

kleincellige longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

overwegend plaveisel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1419 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1420 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten 

met gevorderd (International Federation of 

Gynecology and Obstetrics (FIGO) stadia IIIB, IIIC 

en IV) epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, Adv, 1e lijn, 

combi met carboplatine en bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 
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Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1423 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en cisplatine, of als 

alternatief bevacizumab en topotecan, bij patiënten 

die geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en cisplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1433 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de behandeling 

van patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal 

recidiverend of gemetastaseerd mammacarcinoom 

met een recidief na adjuvante/neoadjuvante 

chemotherapie. Eerdere chemotherapie moet een 

antracycline hebben omvat, tenzij dit klinisch 

gecontra-indiceerd was. 

Verkorte indicatie: BC, LA, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1446 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

trastuzumab voor de neoadjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal 

gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium 

borstkanker met een hoog risico op terugkeer. 

Verkorte indicatie: BC of EBC, LA, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, neo-adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1450 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvant, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1455 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: SCLC bij volwassenen, tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met doxorubicine en eventueel ook met 

carboplatine, cyclofosfamide en/of etoposide. 

Verkorte indicatie: SCLC, 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2911 van 4271 

Indicatienummer: 1486 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en carboplatine, of 

als alternatief bevacizumab en topotecan, bij 

patiënten die geen platinumbevattende behandeling 

kunnen ontvangen voor de behandeling van 

volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, 

of gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en carboplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1547 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten in 

redelijk tot goede conditie (PS 0-1), met niet-

reseceerbare, gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC), 

anders dan met overheersend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, 1e lijn, combi 

met carboplatine en bevacizumab  (PS 0-1) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1596 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Neo)adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

met mammacarcinoom (klier positief en negatief). 

Verkorte indicatie: BC, klierpostief of kliernegatief , (neo)adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1597 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd vulvacarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m, combi met cisplatine, oxaliplatine of 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1598 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling van hoog-risico 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, high risk, combi met carboplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1607 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab, 

pertuzumab en chemotherapie voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker met een hoog risico op 

recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, adjuvant (Volw.) 
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Indicatienummer: 2685 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en pembrolizumab, 

voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

plaveiselcel-niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, 1e lijn, combi met carboplatine en 

pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab, atezolizumab en 

carboplatine, voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Bij patiënten met EGFR-gemuteerd of ALK-positief 

NSCLC is dit middel, in combinatie met bevacizumab, 

atezolizumab en carboplatine, alleen geïndiceerd na 

falen van geschikte doelgerichte behandelingen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, niet plaveiselcel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab, atezolizumab en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PACLITAXEL AUROBINDO INFVLST CONC 6MG/ML FL 25ML 

 

Zindex nummer: 15380173 

ATC Code: L01CD01 

Werkzame stof: PACLITAXEL 

Registratienummer: 34659 

Fabrikant: AUROBINDO PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 423 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassen 

patiënten bij wie de eerstelijnsbehandeling voor 

gemetastaseerde ziekte heeft gefaald en voor wie 

een standaardbehandeling met anthracycline niet 

geïndiceerd is. 

Verkorte indicatie: BC, m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 424 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 
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Verkorte indicatie: PancreasC, m, 1e lijn, combi met gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 425 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de 

eerstelijnsbehandeling van niet-kleincellige 

longkanker bij volwassen patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, 1e lijn, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 410 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de eerstelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van patiënten 

met voortgeschreden ovariumcarcinoom of met een 

resttumor (>1 cm) na (initiële) laparotomie, in 

combinatie met cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m of resttumor, 1e lijn, combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 413 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de tweedelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van 

gemetastaseerd ovariumcarcinoom na het falen van 

standaard, platina-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling voor de behandeling van 

patiënten met klierpositief mammacarcinoom 

aansluitend op behandeling met antracycline en 

cyclofosfamide (AC). Adjuvante behandeling met 

paclitaxel dient beschouwd te worden als een 

alternatief voor verlengde AC-therapie. 

Verkorte indicatie: BC, klierpositief, combi, adjuvant 

 

 

Indicatienummer: 416 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De initiële behandeling van lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerd mammacarcinoom, of in combinatie 

met een antracycline bij patiënten voor wie 

antracycline-therapie geschikt is, of in combinatie 

met trastuzumab bij patiënten bij wie met behulp van 

de immunohistochemische bepalingsmethode 

overexpressie van menselijke epidermale groeifactor 

receptor 2 (HER-2) op 3+ niveau is vastgesteld en 

voor wie een antracycline niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, combi met antracyclines of trastuzumab 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 419 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij patiënten die 

niet reageren op, of niet in aanmerking komen voor, 

standaard antracycline-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 421 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

niet-kleincellig longcarcinoom bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 422 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderde, 

aan AIDS gerelateerde, Kaposisarcoom (KS) waarbij 

een eerdere behandeling met een liposomaal 

antracycline gefaald heeft. 

Verkorte indicatie: KS, Adv, AIDS gerelateerd, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 647 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

gemetastaseerde urotheelcelcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: UCC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 648 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

ramucirumab. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 2de lijn, combi met ramucurimab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 649 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn, combi met 

carbolatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 
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Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 691 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met adriamycine en cisplatin of in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, m, combi met adriamycine en 

cisplatine of carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 694 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met radiotherapie is 

paclitaxel in combinatie met carboplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, combi met carboplatine en RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 705 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd angiosarcoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ASRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 783 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatin bij een recedief of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CervixC, recidief of m, combi met carboplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1029 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Recidief 

kiemceltumor/testes carcinoom. 

Verkorte indicatie: GCT of TestisC, recidief (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1247 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Carcinosarcoom van de uterus bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CarcinoomSRC uterus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1372 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met 

carboplatine, cisplatine of oxaliplatine en etoposide 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1378 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastateerd, 

gevorderd of voortgeschreden ovariumcarcinoom  bij 

volwassenen in de palliatieve fase in combinatie met 

carboplatine of cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, Adv of m, combi met carboplatine of 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1417 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab bevattende 

chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met niet-reseceerbare, 

gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-

kleincellige longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

overwegend plaveisel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1419 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1420 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten 

met gevorderd (International Federation of 

Gynecology and Obstetrics (FIGO) stadia IIIB, IIIC 

en IV) epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, Adv, 1e lijn, 

combi met carboplatine en bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1423 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en cisplatine, of als 

alternatief bevacizumab en topotecan, bij patiënten 

die geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en cisplatine of topotecan (Volw.) 
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Indicatienummer: 1433 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de behandeling 

van patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal 

recidiverend of gemetastaseerd mammacarcinoom 

met een recidief na adjuvante/neoadjuvante 

chemotherapie. Eerdere chemotherapie moet een 

antracycline hebben omvat, tenzij dit klinisch 

gecontra-indiceerd was. 

Verkorte indicatie: BC, LA, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1446 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

trastuzumab voor de neoadjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal 

gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium 

borstkanker met een hoog risico op terugkeer. 

Verkorte indicatie: BC of EBC, LA, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, neo-adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1450 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvant, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1455 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: SCLC bij volwassenen, tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met doxorubicine en eventueel ook met 

carboplatine, cyclofosfamide en/of etoposide. 

Verkorte indicatie: SCLC, 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1486 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en carboplatine, of 

als alternatief bevacizumab en topotecan, bij 

patiënten die geen platinumbevattende behandeling 

kunnen ontvangen voor de behandeling van 

volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, 

of gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en carboplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1547 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 
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de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten in 

redelijk tot goede conditie (PS 0-1), met niet-

reseceerbare, gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC), 

anders dan met overheersend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, 1e lijn, combi 

met carboplatine en bevacizumab  (PS 0-1) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1596 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Neo)adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

met mammacarcinoom (klier positief en negatief). 

Verkorte indicatie: BC, klierpostief of kliernegatief , (neo)adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1597 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd vulvacarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m, combi met cisplatine, oxaliplatine of 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1598 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling van hoog-risico 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, high risk, combi met carboplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1607 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab, 

pertuzumab en chemotherapie voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker met een hoog risico op 

recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2685 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en pembrolizumab, 

voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

plaveiselcel-niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, 1e lijn, combi met carboplatine en 

pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab, atezolizumab en 
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carboplatine, voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Bij patiënten met EGFR-gemuteerd of ALK-positief 

NSCLC is dit middel, in combinatie met bevacizumab, 

atezolizumab en carboplatine, alleen geïndiceerd na 

falen van geschikte doelgerichte behandelingen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, niet plaveiselcel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab, atezolizumab en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PACLITAXEL AUROBINDO INFVLST CONC 6MG/ML FL 50ML 

 

Zindex nummer: 15380181 

ATC Code: L01CD01 

Werkzame stof: PACLITAXEL 

Registratienummer: 34659 

Fabrikant: AUROBINDO PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 423 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassen 

patiënten bij wie de eerstelijnsbehandeling voor 

gemetastaseerde ziekte heeft gefaald en voor wie 

een standaardbehandeling met anthracycline niet 

geïndiceerd is. 

Verkorte indicatie: BC, m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 424 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, 1e lijn, combi met gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 425 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de 

eerstelijnsbehandeling van niet-kleincellige 

longkanker bij volwassen patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, 1e lijn, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 410 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: In de eerstelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van patiënten 

met voortgeschreden ovariumcarcinoom of met een 

resttumor (>1 cm) na (initiële) laparotomie, in 

combinatie met cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m of resttumor, 1e lijn, combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 413 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de tweedelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van 

gemetastaseerd ovariumcarcinoom na het falen van 

standaard, platina-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling voor de behandeling van 

patiënten met klierpositief mammacarcinoom 

aansluitend op behandeling met antracycline en 

cyclofosfamide (AC). Adjuvante behandeling met 

paclitaxel dient beschouwd te worden als een 

alternatief voor verlengde AC-therapie. 

Verkorte indicatie: BC, klierpositief, combi, adjuvant 

 

 

Indicatienummer: 416 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De initiële behandeling van lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerd mammacarcinoom, of in combinatie 

met een antracycline bij patiënten voor wie 

antracycline-therapie geschikt is, of in combinatie 

met trastuzumab bij patiënten bij wie met behulp van 

de immunohistochemische bepalingsmethode 

overexpressie van menselijke epidermale groeifactor 

receptor 2 (HER-2) op 3+ niveau is vastgesteld en 

voor wie een antracycline niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, combi met antracyclines of trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 419 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij patiënten die 

niet reageren op, of niet in aanmerking komen voor, 

standaard antracycline-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 421 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

niet-kleincellig longcarcinoom bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 
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chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 422 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderde, 

aan AIDS gerelateerde, Kaposisarcoom (KS) waarbij 

een eerdere behandeling met een liposomaal 

antracycline gefaald heeft. 

Verkorte indicatie: KS, Adv, AIDS gerelateerd, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 647 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

gemetastaseerde urotheelcelcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: UCC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 648 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

ramucirumab. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 2de lijn, combi met ramucurimab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 649 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn, combi met 

carbolatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 691 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met adriamycine en cisplatin of in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, m, combi met adriamycine en 

cisplatine of carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 694 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2923 van 4271 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met radiotherapie is 

paclitaxel in combinatie met carboplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, combi met carboplatine en RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 705 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd angiosarcoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ASRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 783 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatin bij een recedief of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CervixC, recidief of m, combi met carboplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1029 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Recidief 

kiemceltumor/testes carcinoom. 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2924 van 4271 

Verkorte indicatie: GCT of TestisC, recidief (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1247 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Carcinosarcoom van de uterus bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CarcinoomSRC uterus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1372 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met 

carboplatine, cisplatine of oxaliplatine en etoposide 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1378 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastateerd, 

gevorderd of voortgeschreden ovariumcarcinoom  bij 

volwassenen in de palliatieve fase in combinatie met 

carboplatine of cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, Adv of m, combi met carboplatine of 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1417 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab bevattende 

chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met niet-reseceerbare, 

gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-

kleincellige longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

overwegend plaveisel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1419 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1420 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten 

met gevorderd (International Federation of 

Gynecology and Obstetrics (FIGO) stadia IIIB, IIIC 

en IV) epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom. 
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Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, Adv, 1e lijn, 

combi met carboplatine en bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1423 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en cisplatine, of als 

alternatief bevacizumab en topotecan, bij patiënten 

die geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en cisplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1433 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de behandeling 

van patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal 

recidiverend of gemetastaseerd mammacarcinoom 

met een recidief na adjuvante/neoadjuvante 

chemotherapie. Eerdere chemotherapie moet een 

antracycline hebben omvat, tenzij dit klinisch 

gecontra-indiceerd was. 

Verkorte indicatie: BC, LA, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1446 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

trastuzumab voor de neoadjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal 

gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium 

borstkanker met een hoog risico op terugkeer. 

Verkorte indicatie: BC of EBC, LA, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, neo-adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1450 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvant, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1455 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: SCLC bij volwassenen, tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met doxorubicine en eventueel ook met 

carboplatine, cyclofosfamide en/of etoposide. 

Verkorte indicatie: SCLC, 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1486 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en carboplatine, of 

als alternatief bevacizumab en topotecan, bij 

patiënten die geen platinumbevattende behandeling 

kunnen ontvangen voor de behandeling van 

volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, 

of gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en carboplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1547 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten in 

redelijk tot goede conditie (PS 0-1), met niet-

reseceerbare, gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC), 

anders dan met overheersend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, 1e lijn, combi 

met carboplatine en bevacizumab  (PS 0-1) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1596 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Neo)adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

met mammacarcinoom (klier positief en negatief). 

Verkorte indicatie: BC, klierpostief of kliernegatief , (neo)adjuvant 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 1597 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd vulvacarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m, combi met cisplatine, oxaliplatine of 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1598 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling van hoog-risico 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, high risk, combi met carboplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1607 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab, 

pertuzumab en chemotherapie voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker met een hoog risico op 

recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2685 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en pembrolizumab, 

voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

plaveiselcel-niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, 1e lijn, combi met carboplatine en 

pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab, atezolizumab en 

carboplatine, voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Bij patiënten met EGFR-gemuteerd of ALK-positief 

NSCLC is dit middel, in combinatie met bevacizumab, 

atezolizumab en carboplatine, alleen geïndiceerd na 

falen van geschikte doelgerichte behandelingen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, niet plaveiselcel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab, atezolizumab en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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PACLITAXEL FRES KABI INFVLST CONC 6MG/ML FL   5ML 

 

Zindex nummer: 15532607 

ATC Code: L01CD01 

Werkzame stof: PACLITAXEL 

Registratienummer: 101863 

Fabrikant: FRESENIUS KABI NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 423 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassen 

patiënten bij wie de eerstelijnsbehandeling voor 

gemetastaseerde ziekte heeft gefaald en voor wie 

een standaardbehandeling met anthracycline niet 

geïndiceerd is. 

Verkorte indicatie: BC, m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 424 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, 1e lijn, combi met gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 425 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de 

eerstelijnsbehandeling van niet-kleincellige 

longkanker bij volwassen patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, 1e lijn, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 410 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de eerstelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van patiënten 

met voortgeschreden ovariumcarcinoom of met een 

resttumor (>1 cm) na (initiële) laparotomie, in 

combinatie met cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m of resttumor, 1e lijn, combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 413 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de tweedelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van 

gemetastaseerd ovariumcarcinoom na het falen van 

standaard, platina-bevattende therapie. 
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Verkorte indicatie: OvariumC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling voor de behandeling van 

patiënten met klierpositief mammacarcinoom 

aansluitend op behandeling met antracycline en 

cyclofosfamide (AC). Adjuvante behandeling met 

paclitaxel dient beschouwd te worden als een 

alternatief voor verlengde AC-therapie. 

Verkorte indicatie: BC, klierpositief, combi, adjuvant 

 

 

Indicatienummer: 416 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De initiële behandeling van lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerd mammacarcinoom, of in combinatie 

met een antracycline bij patiënten voor wie 

antracycline-therapie geschikt is, of in combinatie 

met trastuzumab bij patiënten bij wie met behulp van 

de immunohistochemische bepalingsmethode 

overexpressie van menselijke epidermale groeifactor 

receptor 2 (HER-2) op 3+ niveau is vastgesteld en 

voor wie een antracycline niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, combi met antracyclines of trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 419 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij patiënten die 

niet reageren op, of niet in aanmerking komen voor, 

standaard antracycline-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 421 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

niet-kleincellig longcarcinoom bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 422 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderde, 

aan AIDS gerelateerde, Kaposisarcoom (KS) waarbij 

een eerdere behandeling met een liposomaal 

antracycline gefaald heeft. 

Verkorte indicatie: KS, Adv, AIDS gerelateerd, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 647 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

gemetastaseerde urotheelcelcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: UCC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 648 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

ramucirumab. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 2de lijn, combi met ramucurimab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 649 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn, combi met 

carbolatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 691 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met adriamycine en cisplatin of in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, m, combi met adriamycine en 

cisplatine of carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 694 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met radiotherapie is 

paclitaxel in combinatie met carboplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, combi met carboplatine en RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 
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Indicatienummer: 705 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd angiosarcoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ASRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 783 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatin bij een recedief of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CervixC, recidief of m, combi met carboplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1029 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Recidief 

kiemceltumor/testes carcinoom. 

Verkorte indicatie: GCT of TestisC, recidief (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1247 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Carcinosarcoom van de uterus bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CarcinoomSRC uterus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1372 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met 
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carboplatine, cisplatine of oxaliplatine en etoposide 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1378 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastateerd, 

gevorderd of voortgeschreden ovariumcarcinoom  bij 

volwassenen in de palliatieve fase in combinatie met 

carboplatine of cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, Adv of m, combi met carboplatine of 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1417 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab bevattende 

chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met niet-reseceerbare, 

gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-

kleincellige longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

overwegend plaveisel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1419 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1420 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten 

met gevorderd (International Federation of 

Gynecology and Obstetrics (FIGO) stadia IIIB, IIIC 

en IV) epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, Adv, 1e lijn, 

combi met carboplatine en bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 
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bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1423 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en cisplatine, of als 

alternatief bevacizumab en topotecan, bij patiënten 

die geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en cisplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1433 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de behandeling 

van patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal 

recidiverend of gemetastaseerd mammacarcinoom 

met een recidief na adjuvante/neoadjuvante 

chemotherapie. Eerdere chemotherapie moet een 

antracycline hebben omvat, tenzij dit klinisch 

gecontra-indiceerd was. 

Verkorte indicatie: BC, LA, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1446 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

trastuzumab voor de neoadjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal 

gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium 

borstkanker met een hoog risico op terugkeer. 

Verkorte indicatie: BC of EBC, LA, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, neo-adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1450 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 
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cyclofosfamide, in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvant, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1455 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: SCLC bij volwassenen, tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met doxorubicine en eventueel ook met 

carboplatine, cyclofosfamide en/of etoposide. 

Verkorte indicatie: SCLC, 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1486 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en carboplatine, of 

als alternatief bevacizumab en topotecan, bij 

patiënten die geen platinumbevattende behandeling 

kunnen ontvangen voor de behandeling van 

volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, 

of gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en carboplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1547 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten in 

redelijk tot goede conditie (PS 0-1), met niet-

reseceerbare, gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC), 

anders dan met overheersend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, 1e lijn, combi 

met carboplatine en bevacizumab  (PS 0-1) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1596 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Neo)adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

met mammacarcinoom (klier positief en negatief). 

Verkorte indicatie: BC, klierpostief of kliernegatief , (neo)adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1597 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd vulvacarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m, combi met cisplatine, oxaliplatine of 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1598 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling van hoog-risico 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2935 van 4271 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, high risk, combi met carboplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1607 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab, 

pertuzumab en chemotherapie voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker met een hoog risico op 

recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2685 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en pembrolizumab, 

voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

plaveiselcel-niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, 1e lijn, combi met carboplatine en 

pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab, atezolizumab en 

carboplatine, voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Bij patiënten met EGFR-gemuteerd of ALK-positief 

NSCLC is dit middel, in combinatie met bevacizumab, 

atezolizumab en carboplatine, alleen geïndiceerd na 

falen van geschikte doelgerichte behandelingen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, niet plaveiselcel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab, atezolizumab en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PACLITAXEL FRES KABI INFVLST CONC 6MG/ML FL  25ML 

 

Zindex nummer: 15604969 

ATC Code: L01CD01 

Werkzame stof: PACLITAXEL 

Registratienummer: 101863 

Fabrikant: FRESENIUS KABI NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 423 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 
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gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassen 

patiënten bij wie de eerstelijnsbehandeling voor 

gemetastaseerde ziekte heeft gefaald en voor wie 

een standaardbehandeling met anthracycline niet 

geïndiceerd is. 

Verkorte indicatie: BC, m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 424 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, 1e lijn, combi met gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 425 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de 

eerstelijnsbehandeling van niet-kleincellige 

longkanker bij volwassen patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, 1e lijn, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 410 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de eerstelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van patiënten 

met voortgeschreden ovariumcarcinoom of met een 

resttumor (>1 cm) na (initiële) laparotomie, in 

combinatie met cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m of resttumor, 1e lijn, combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 413 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de tweedelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van 

gemetastaseerd ovariumcarcinoom na het falen van 

standaard, platina-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling voor de behandeling van 

patiënten met klierpositief mammacarcinoom 

aansluitend op behandeling met antracycline en 

cyclofosfamide (AC). Adjuvante behandeling met 

paclitaxel dient beschouwd te worden als een 

alternatief voor verlengde AC-therapie. 

Verkorte indicatie: BC, klierpositief, combi, adjuvant 

 

 

Indicatienummer: 416 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De initiële behandeling van lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerd mammacarcinoom, of in combinatie 

met een antracycline bij patiënten voor wie 

antracycline-therapie geschikt is, of in combinatie 

met trastuzumab bij patiënten bij wie met behulp van 

de immunohistochemische bepalingsmethode 

overexpressie van menselijke epidermale groeifactor 

receptor 2 (HER-2) op 3+ niveau is vastgesteld en 

voor wie een antracycline niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, combi met antracyclines of trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 419 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij patiënten die 

niet reageren op, of niet in aanmerking komen voor, 

standaard antracycline-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 421 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

niet-kleincellig longcarcinoom bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 422 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderde, 

aan AIDS gerelateerde, Kaposisarcoom (KS) waarbij 

een eerdere behandeling met een liposomaal 

antracycline gefaald heeft. 

Verkorte indicatie: KS, Adv, AIDS gerelateerd, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 647 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

gemetastaseerde urotheelcelcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: UCC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 648 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

ramucirumab. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 2de lijn, combi met ramucurimab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 649 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn, combi met 

carbolatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 691 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met adriamycine en cisplatin of in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, m, combi met adriamycine en 

cisplatine of carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 694 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met radiotherapie is 

paclitaxel in combinatie met carboplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, combi met carboplatine en RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 705 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd angiosarcoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ASRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 
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oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 783 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatin bij een recedief of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CervixC, recidief of m, combi met carboplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1029 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Recidief 

kiemceltumor/testes carcinoom. 

Verkorte indicatie: GCT of TestisC, recidief (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1247 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Carcinosarcoom van de uterus bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CarcinoomSRC uterus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1372 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met 

carboplatine, cisplatine of oxaliplatine en etoposide 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1378 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastateerd, 

gevorderd of voortgeschreden ovariumcarcinoom  bij 

volwassenen in de palliatieve fase in combinatie met 

carboplatine of cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, Adv of m, combi met carboplatine of 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1417 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab bevattende 

chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met niet-reseceerbare, 

gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-

kleincellige longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

overwegend plaveisel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1419 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1420 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten 

met gevorderd (International Federation of 

Gynecology and Obstetrics (FIGO) stadia IIIB, IIIC 

en IV) epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, Adv, 1e lijn, 

combi met carboplatine en bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 
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Indicatienummer: 1423 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en cisplatine, of als 

alternatief bevacizumab en topotecan, bij patiënten 

die geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en cisplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1433 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de behandeling 

van patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal 

recidiverend of gemetastaseerd mammacarcinoom 

met een recidief na adjuvante/neoadjuvante 

chemotherapie. Eerdere chemotherapie moet een 

antracycline hebben omvat, tenzij dit klinisch 

gecontra-indiceerd was. 

Verkorte indicatie: BC, LA, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1446 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

trastuzumab voor de neoadjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal 

gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium 

borstkanker met een hoog risico op terugkeer. 

Verkorte indicatie: BC of EBC, LA, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, neo-adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1450 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvant, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1455 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: SCLC bij volwassenen, tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met doxorubicine en eventueel ook met 

carboplatine, cyclofosfamide en/of etoposide. 

Verkorte indicatie: SCLC, 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1486 

Soort Indicatie:  Off-label 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2942 van 4271 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en carboplatine, of 

als alternatief bevacizumab en topotecan, bij 

patiënten die geen platinumbevattende behandeling 

kunnen ontvangen voor de behandeling van 

volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, 

of gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en carboplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1547 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten in 

redelijk tot goede conditie (PS 0-1), met niet-

reseceerbare, gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC), 

anders dan met overheersend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, 1e lijn, combi 

met carboplatine en bevacizumab  (PS 0-1) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1596 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Neo)adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

met mammacarcinoom (klier positief en negatief). 

Verkorte indicatie: BC, klierpostief of kliernegatief , (neo)adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1597 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd vulvacarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m, combi met cisplatine, oxaliplatine of 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1598 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling van hoog-risico 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, high risk, combi met carboplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1607 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab, 

pertuzumab en chemotherapie voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker met een hoog risico op 

recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, adjuvant (Volw.) 
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Indicatienummer: 2685 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en pembrolizumab, 

voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

plaveiselcel-niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, 1e lijn, combi met carboplatine en 

pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab, atezolizumab en 

carboplatine, voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Bij patiënten met EGFR-gemuteerd of ALK-positief 

NSCLC is dit middel, in combinatie met bevacizumab, 

atezolizumab en carboplatine, alleen geïndiceerd na 

falen van geschikte doelgerichte behandelingen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, niet plaveiselcel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab, atezolizumab en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PACLITAXEL FRES KABI INFVLST CONC 6MG/ML FL  50ML 

 

Zindex nummer: 15532658 

ATC Code: L01CD01 

Werkzame stof: PACLITAXEL 

Registratienummer: 101863 

Fabrikant: FRESENIUS KABI NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 423 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassen 

patiënten bij wie de eerstelijnsbehandeling voor 

gemetastaseerde ziekte heeft gefaald en voor wie 

een standaardbehandeling met anthracycline niet 

geïndiceerd is. 

Verkorte indicatie: BC, m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 424 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, 1e lijn, combi met gemcitabine (Volw.) 
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Indicatienummer: 425 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de 

eerstelijnsbehandeling van niet-kleincellige 

longkanker bij volwassen patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, 1e lijn, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 410 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de eerstelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van patiënten 

met voortgeschreden ovariumcarcinoom of met een 

resttumor (>1 cm) na (initiële) laparotomie, in 

combinatie met cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m of resttumor, 1e lijn, combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 413 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de tweedelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van 

gemetastaseerd ovariumcarcinoom na het falen van 

standaard, platina-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling voor de behandeling van 

patiënten met klierpositief mammacarcinoom 

aansluitend op behandeling met antracycline en 

cyclofosfamide (AC). Adjuvante behandeling met 

paclitaxel dient beschouwd te worden als een 

alternatief voor verlengde AC-therapie. 

Verkorte indicatie: BC, klierpositief, combi, adjuvant 

 

 

Indicatienummer: 416 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De initiële behandeling van lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerd mammacarcinoom, of in combinatie 

met een antracycline bij patiënten voor wie 

antracycline-therapie geschikt is, of in combinatie 

met trastuzumab bij patiënten bij wie met behulp van 

de immunohistochemische bepalingsmethode 

overexpressie van menselijke epidermale groeifactor 

receptor 2 (HER-2) op 3+ niveau is vastgesteld en 

voor wie een antracycline niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, combi met antracyclines of trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 419 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij patiënten die 

niet reageren op, of niet in aanmerking komen voor, 

standaard antracycline-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 421 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

niet-kleincellig longcarcinoom bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 422 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderde, 

aan AIDS gerelateerde, Kaposisarcoom (KS) waarbij 

een eerdere behandeling met een liposomaal 

antracycline gefaald heeft. 

Verkorte indicatie: KS, Adv, AIDS gerelateerd, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 647 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

gemetastaseerde urotheelcelcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: UCC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 648 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

ramucirumab. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 2de lijn, combi met ramucurimab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 649 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn, combi met 

carbolatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 
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Indicatienummer: 691 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met adriamycine en cisplatin of in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, m, combi met adriamycine en 

cisplatine of carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 694 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met radiotherapie is 

paclitaxel in combinatie met carboplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, combi met carboplatine en RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 705 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd angiosarcoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ASRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 783 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatin bij een recedief of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CervixC, recidief of m, combi met carboplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1029 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Recidief 

kiemceltumor/testes carcinoom. 

Verkorte indicatie: GCT of TestisC, recidief (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1247 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Carcinosarcoom van de uterus bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CarcinoomSRC uterus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1372 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met 

carboplatine, cisplatine of oxaliplatine en etoposide 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1378 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastateerd, 

gevorderd of voortgeschreden ovariumcarcinoom  bij 

volwassenen in de palliatieve fase in combinatie met 

carboplatine of cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, Adv of m, combi met carboplatine of 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1417 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab bevattende 

chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met niet-reseceerbare, 

gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-

kleincellige longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

overwegend plaveisel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1419 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 
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eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1420 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten 

met gevorderd (International Federation of 

Gynecology and Obstetrics (FIGO) stadia IIIB, IIIC 

en IV) epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, Adv, 1e lijn, 

combi met carboplatine en bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1423 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en cisplatine, of als 

alternatief bevacizumab en topotecan, bij patiënten 

die geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en cisplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1433 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de behandeling 

van patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal 

recidiverend of gemetastaseerd mammacarcinoom 

met een recidief na adjuvante/neoadjuvante 

chemotherapie. Eerdere chemotherapie moet een 

antracycline hebben omvat, tenzij dit klinisch 

gecontra-indiceerd was. 

Verkorte indicatie: BC, LA, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1446 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

trastuzumab voor de neoadjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal 

gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium 

borstkanker met een hoog risico op terugkeer. 

Verkorte indicatie: BC of EBC, LA, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, neo-adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1450 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvant, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1455 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: SCLC bij volwassenen, tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met doxorubicine en eventueel ook met 

carboplatine, cyclofosfamide en/of etoposide. 

Verkorte indicatie: SCLC, 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1486 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en carboplatine, of 

als alternatief bevacizumab en topotecan, bij 

patiënten die geen platinumbevattende behandeling 

kunnen ontvangen voor de behandeling van 

volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, 

of gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en carboplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1547 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten in 

redelijk tot goede conditie (PS 0-1), met niet-
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reseceerbare, gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC), 

anders dan met overheersend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, 1e lijn, combi 

met carboplatine en bevacizumab  (PS 0-1) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1596 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Neo)adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

met mammacarcinoom (klier positief en negatief). 

Verkorte indicatie: BC, klierpostief of kliernegatief , (neo)adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1597 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd vulvacarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m, combi met cisplatine, oxaliplatine of 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1598 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling van hoog-risico 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, high risk, combi met carboplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1607 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab, 

pertuzumab en chemotherapie voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker met een hoog risico op 

recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2685 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en pembrolizumab, 

voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

plaveiselcel-niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, 1e lijn, combi met carboplatine en 

pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab, atezolizumab en 

carboplatine, voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met gemetastaseerd niet-
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plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Bij patiënten met EGFR-gemuteerd of ALK-positief 

NSCLC is dit middel, in combinatie met bevacizumab, 

atezolizumab en carboplatine, alleen geïndiceerd na 

falen van geschikte doelgerichte behandelingen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, niet plaveiselcel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab, atezolizumab en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PACLITAXEL FRES KABI INFVLST CONC 6MG/ML FL 100ML 

 

Zindex nummer: 15604977 

ATC Code: L01CD01 

Werkzame stof: PACLITAXEL 

Registratienummer: 101863 

Fabrikant: FRESENIUS KABI NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 423 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassen 

patiënten bij wie de eerstelijnsbehandeling voor 

gemetastaseerde ziekte heeft gefaald en voor wie 

een standaardbehandeling met anthracycline niet 

geïndiceerd is. 

Verkorte indicatie: BC, m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 424 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, 1e lijn, combi met gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 425 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de 

eerstelijnsbehandeling van niet-kleincellige 

longkanker bij volwassen patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, 1e lijn, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 410 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de eerstelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van patiënten 
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met voortgeschreden ovariumcarcinoom of met een 

resttumor (>1 cm) na (initiële) laparotomie, in 

combinatie met cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m of resttumor, 1e lijn, combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 413 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de tweedelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van 

gemetastaseerd ovariumcarcinoom na het falen van 

standaard, platina-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling voor de behandeling van 

patiënten met klierpositief mammacarcinoom 

aansluitend op behandeling met antracycline en 

cyclofosfamide (AC). Adjuvante behandeling met 

paclitaxel dient beschouwd te worden als een 

alternatief voor verlengde AC-therapie. 

Verkorte indicatie: BC, klierpositief, combi, adjuvant 

 

 

Indicatienummer: 416 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De initiële behandeling van lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerd mammacarcinoom, of in combinatie 

met een antracycline bij patiënten voor wie 

antracycline-therapie geschikt is, of in combinatie 

met trastuzumab bij patiënten bij wie met behulp van 

de immunohistochemische bepalingsmethode 

overexpressie van menselijke epidermale groeifactor 

receptor 2 (HER-2) op 3+ niveau is vastgesteld en 

voor wie een antracycline niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, combi met antracyclines of trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 419 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij patiënten die 

niet reageren op, of niet in aanmerking komen voor, 

standaard antracycline-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 421 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

niet-kleincellig longcarcinoom bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, combi met cisplatine (Volw.) 
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Indicatienummer: 422 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderde, 

aan AIDS gerelateerde, Kaposisarcoom (KS) waarbij 

een eerdere behandeling met een liposomaal 

antracycline gefaald heeft. 

Verkorte indicatie: KS, Adv, AIDS gerelateerd, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 647 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

gemetastaseerde urotheelcelcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: UCC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 648 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

ramucirumab. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 2de lijn, combi met ramucurimab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 649 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn, combi met 

carbolatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 691 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met adriamycine en cisplatin of in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, m, combi met adriamycine en 

cisplatine of carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 694 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een oesofaguscarcinoom bij 
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volwassenen in combinatie met radiotherapie is 

paclitaxel in combinatie met carboplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, combi met carboplatine en RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 705 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd angiosarcoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ASRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 783 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatin bij een recedief of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CervixC, recidief of m, combi met carboplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1029 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Recidief 

kiemceltumor/testes carcinoom. 

Verkorte indicatie: GCT of TestisC, recidief (Adolescent) 
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Indicatienummer: 1247 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Carcinosarcoom van de uterus bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CarcinoomSRC uterus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1372 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met 

carboplatine, cisplatine of oxaliplatine en etoposide 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1378 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastateerd, 

gevorderd of voortgeschreden ovariumcarcinoom  bij 

volwassenen in de palliatieve fase in combinatie met 

carboplatine of cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, Adv of m, combi met carboplatine of 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1417 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab bevattende 

chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met niet-reseceerbare, 

gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-

kleincellige longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

overwegend plaveisel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1419 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1420 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten 

met gevorderd (International Federation of 

Gynecology and Obstetrics (FIGO) stadia IIIB, IIIC 

en IV) epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, Adv, 1e lijn, 

combi met carboplatine en bevacizumab (Volw.) 
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Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1423 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en cisplatine, of als 

alternatief bevacizumab en topotecan, bij patiënten 

die geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en cisplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1433 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de behandeling 

van patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal 

recidiverend of gemetastaseerd mammacarcinoom 

met een recidief na adjuvante/neoadjuvante 

chemotherapie. Eerdere chemotherapie moet een 

antracycline hebben omvat, tenzij dit klinisch 

gecontra-indiceerd was. 

Verkorte indicatie: BC, LA, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1446 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 
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trastuzumab voor de neoadjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal 

gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium 

borstkanker met een hoog risico op terugkeer. 

Verkorte indicatie: BC of EBC, LA, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, neo-adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1450 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvant, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1455 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: SCLC bij volwassenen, tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met doxorubicine en eventueel ook met 

carboplatine, cyclofosfamide en/of etoposide. 

Verkorte indicatie: SCLC, 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1486 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en carboplatine, of 

als alternatief bevacizumab en topotecan, bij 

patiënten die geen platinumbevattende behandeling 

kunnen ontvangen voor de behandeling van 

volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, 

of gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en carboplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1547 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten in 

redelijk tot goede conditie (PS 0-1), met niet-

reseceerbare, gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC), 

anders dan met overheersend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, 1e lijn, combi 

met carboplatine en bevacizumab  (PS 0-1) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1596 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Neo)adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

met mammacarcinoom (klier positief en negatief). 

Verkorte indicatie: BC, klierpostief of kliernegatief , (neo)adjuvant 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 1597 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd vulvacarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m, combi met cisplatine, oxaliplatine of 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1598 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling van hoog-risico 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, high risk, combi met carboplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1607 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab, 

pertuzumab en chemotherapie voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker met een hoog risico op 

recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2685 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en pembrolizumab, 

voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

plaveiselcel-niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, 1e lijn, combi met carboplatine en 

pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab, atezolizumab en 

carboplatine, voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Bij patiënten met EGFR-gemuteerd of ALK-positief 

NSCLC is dit middel, in combinatie met bevacizumab, 

atezolizumab en carboplatine, alleen geïndiceerd na 

falen van geschikte doelgerichte behandelingen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, niet plaveiselcel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab, atezolizumab en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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PACLITAXEL FRES KABI INFVLST CONC 6MG/ML FL 16,7ML 

 

Zindex nummer: 15532623 

ATC Code: L01CD01 

Werkzame stof: PACLITAXEL 

Registratienummer: 101863 

Fabrikant: FRESENIUS KABI NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 423 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassen 

patiënten bij wie de eerstelijnsbehandeling voor 

gemetastaseerde ziekte heeft gefaald en voor wie 

een standaardbehandeling met anthracycline niet 

geïndiceerd is. 

Verkorte indicatie: BC, m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 424 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, 1e lijn, combi met gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 425 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de 

eerstelijnsbehandeling van niet-kleincellige 

longkanker bij volwassen patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, 1e lijn, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 410 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de eerstelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van patiënten 

met voortgeschreden ovariumcarcinoom of met een 

resttumor (>1 cm) na (initiële) laparotomie, in 

combinatie met cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m of resttumor, 1e lijn, combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 413 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de tweedelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van 

gemetastaseerd ovariumcarcinoom na het falen van 

standaard, platina-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, 2de lijn (Volw.) 
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Indicatienummer: 414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling voor de behandeling van 

patiënten met klierpositief mammacarcinoom 

aansluitend op behandeling met antracycline en 

cyclofosfamide (AC). Adjuvante behandeling met 

paclitaxel dient beschouwd te worden als een 

alternatief voor verlengde AC-therapie. 

Verkorte indicatie: BC, klierpositief, combi, adjuvant 

 

 

Indicatienummer: 416 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De initiële behandeling van lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerd mammacarcinoom, of in combinatie 

met een antracycline bij patiënten voor wie 

antracycline-therapie geschikt is, of in combinatie 

met trastuzumab bij patiënten bij wie met behulp van 

de immunohistochemische bepalingsmethode 

overexpressie van menselijke epidermale groeifactor 

receptor 2 (HER-2) op 3+ niveau is vastgesteld en 

voor wie een antracycline niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, combi met antracyclines of trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 419 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij patiënten die 

niet reageren op, of niet in aanmerking komen voor, 

standaard antracycline-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 421 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

niet-kleincellig longcarcinoom bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 422 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderde, 

aan AIDS gerelateerde, Kaposisarcoom (KS) waarbij 

een eerdere behandeling met een liposomaal 

antracycline gefaald heeft. 

Verkorte indicatie: KS, Adv, AIDS gerelateerd, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 647 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

gemetastaseerde urotheelcelcarcinoom bij 

volwassenen. 
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Verkorte indicatie: UCC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 648 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

ramucirumab. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 2de lijn, combi met ramucurimab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 649 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn, combi met 

carbolatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 691 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met adriamycine en cisplatin of in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, m, combi met adriamycine en 

cisplatine of carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 694 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met radiotherapie is 

paclitaxel in combinatie met carboplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, combi met carboplatine en RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 705 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd angiosarcoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ASRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 783 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatin bij een recedief of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CervixC, recidief of m, combi met carboplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1029 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Recidief 

kiemceltumor/testes carcinoom. 

Verkorte indicatie: GCT of TestisC, recidief (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1247 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Carcinosarcoom van de uterus bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CarcinoomSRC uterus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1372 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met 

carboplatine, cisplatine of oxaliplatine en etoposide 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 1378 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastateerd, 

gevorderd of voortgeschreden ovariumcarcinoom  bij 

volwassenen in de palliatieve fase in combinatie met 

carboplatine of cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, Adv of m, combi met carboplatine of 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1417 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab bevattende 

chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met niet-reseceerbare, 

gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-

kleincellige longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

overwegend plaveisel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1419 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1420 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten 

met gevorderd (International Federation of 

Gynecology and Obstetrics (FIGO) stadia IIIB, IIIC 

en IV) epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, Adv, 1e lijn, 

combi met carboplatine en bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 
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Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1423 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en cisplatine, of als 

alternatief bevacizumab en topotecan, bij patiënten 

die geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en cisplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1433 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de behandeling 

van patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal 

recidiverend of gemetastaseerd mammacarcinoom 

met een recidief na adjuvante/neoadjuvante 

chemotherapie. Eerdere chemotherapie moet een 

antracycline hebben omvat, tenzij dit klinisch 

gecontra-indiceerd was. 

Verkorte indicatie: BC, LA, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1446 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

trastuzumab voor de neoadjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal 

gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium 

borstkanker met een hoog risico op terugkeer. 

Verkorte indicatie: BC of EBC, LA, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, neo-adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1450 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvant, combi met trastuzumab 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 1455 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: SCLC bij volwassenen, tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met doxorubicine en eventueel ook met 

carboplatine, cyclofosfamide en/of etoposide. 

Verkorte indicatie: SCLC, 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1486 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en carboplatine, of 

als alternatief bevacizumab en topotecan, bij 

patiënten die geen platinumbevattende behandeling 

kunnen ontvangen voor de behandeling van 

volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, 

of gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en carboplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1547 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten in 

redelijk tot goede conditie (PS 0-1), met niet-

reseceerbare, gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC), 

anders dan met overheersend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, 1e lijn, combi 

met carboplatine en bevacizumab  (PS 0-1) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1596 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Neo)adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

met mammacarcinoom (klier positief en negatief). 

Verkorte indicatie: BC, klierpostief of kliernegatief , (neo)adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1597 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd vulvacarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m, combi met cisplatine, oxaliplatine of 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1598 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling van hoog-risico 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, high risk, combi met carboplatine, 

adjuvant (Volw.) 
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Indicatienummer: 1607 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab, 

pertuzumab en chemotherapie voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker met een hoog risico op 

recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2685 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en pembrolizumab, 

voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

plaveiselcel-niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, 1e lijn, combi met carboplatine en 

pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab, atezolizumab en 

carboplatine, voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Bij patiënten met EGFR-gemuteerd of ALK-positief 

NSCLC is dit middel, in combinatie met bevacizumab, 

atezolizumab en carboplatine, alleen geïndiceerd na 

falen van geschikte doelgerichte behandelingen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, niet plaveiselcel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab, atezolizumab en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PACLITAXEL SANDOZ INFVLST CONC 6MG/ML FL   5ML 

 

Zindex nummer: 15412326 

ATC Code: L01CD01 

Werkzame stof: PACLITAXEL 

Registratienummer: 30864 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 423 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassen 

patiënten bij wie de eerstelijnsbehandeling voor 

gemetastaseerde ziekte heeft gefaald en voor wie 
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een standaardbehandeling met anthracycline niet 

geïndiceerd is. 

Verkorte indicatie: BC, m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 424 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, 1e lijn, combi met gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 425 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de 

eerstelijnsbehandeling van niet-kleincellige 

longkanker bij volwassen patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, 1e lijn, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 410 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de eerstelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van patiënten 

met voortgeschreden ovariumcarcinoom of met een 

resttumor (>1 cm) na (initiële) laparotomie, in 

combinatie met cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m of resttumor, 1e lijn, combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 413 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de tweedelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van 

gemetastaseerd ovariumcarcinoom na het falen van 

standaard, platina-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling voor de behandeling van 

patiënten met klierpositief mammacarcinoom 

aansluitend op behandeling met antracycline en 

cyclofosfamide (AC). Adjuvante behandeling met 

paclitaxel dient beschouwd te worden als een 

alternatief voor verlengde AC-therapie. 

Verkorte indicatie: BC, klierpositief, combi, adjuvant 

 

 

Indicatienummer: 416 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De initiële behandeling van lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerd mammacarcinoom, of in combinatie 
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met een antracycline bij patiënten voor wie 

antracycline-therapie geschikt is, of in combinatie 

met trastuzumab bij patiënten bij wie met behulp van 

de immunohistochemische bepalingsmethode 

overexpressie van menselijke epidermale groeifactor 

receptor 2 (HER-2) op 3+ niveau is vastgesteld en 

voor wie een antracycline niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, combi met antracyclines of trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 419 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij patiënten die 

niet reageren op, of niet in aanmerking komen voor, 

standaard antracycline-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 421 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

niet-kleincellig longcarcinoom bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 422 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderde, 

aan AIDS gerelateerde, Kaposisarcoom (KS) waarbij 

een eerdere behandeling met een liposomaal 

antracycline gefaald heeft. 

Verkorte indicatie: KS, Adv, AIDS gerelateerd, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 647 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

gemetastaseerde urotheelcelcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: UCC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 648 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

ramucirumab. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 2de lijn, combi met ramucurimab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 649 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen in 
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combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn, combi met 

carbolatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 691 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met adriamycine en cisplatin of in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, m, combi met adriamycine en 

cisplatine of carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 694 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met radiotherapie is 

paclitaxel in combinatie met carboplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, combi met carboplatine en RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 705 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd angiosarcoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ASRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 
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Indicatienummer: 783 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatin bij een recedief of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CervixC, recidief of m, combi met carboplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1029 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Recidief 

kiemceltumor/testes carcinoom. 

Verkorte indicatie: GCT of TestisC, recidief (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1247 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Carcinosarcoom van de uterus bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CarcinoomSRC uterus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1372 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met 

carboplatine, cisplatine of oxaliplatine en etoposide 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1378 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastateerd, 

gevorderd of voortgeschreden ovariumcarcinoom  bij 

volwassenen in de palliatieve fase in combinatie met 

carboplatine of cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, Adv of m, combi met carboplatine of 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1417 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab bevattende 

chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 
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volwassen patiënten met niet-reseceerbare, 

gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-

kleincellige longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

overwegend plaveisel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1419 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1420 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten 

met gevorderd (International Federation of 

Gynecology and Obstetrics (FIGO) stadia IIIB, IIIC 

en IV) epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, Adv, 1e lijn, 

combi met carboplatine en bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1423 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en cisplatine, of als 

alternatief bevacizumab en topotecan, bij patiënten 

die geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en cisplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1433 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de behandeling 

van patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal 

recidiverend of gemetastaseerd mammacarcinoom 

met een recidief na adjuvante/neoadjuvante 

chemotherapie. Eerdere chemotherapie moet een 

antracycline hebben omvat, tenzij dit klinisch 

gecontra-indiceerd was. 

Verkorte indicatie: BC, LA, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1446 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

trastuzumab voor de neoadjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal 

gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium 

borstkanker met een hoog risico op terugkeer. 

Verkorte indicatie: BC of EBC, LA, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, neo-adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1450 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvant, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1455 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: SCLC bij volwassenen, tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met doxorubicine en eventueel ook met 

carboplatine, cyclofosfamide en/of etoposide. 

Verkorte indicatie: SCLC, 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1486 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en carboplatine, of 

als alternatief bevacizumab en topotecan, bij 

patiënten die geen platinumbevattende behandeling 
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kunnen ontvangen voor de behandeling van 

volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, 

of gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en carboplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1547 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten in 

redelijk tot goede conditie (PS 0-1), met niet-

reseceerbare, gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC), 

anders dan met overheersend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, 1e lijn, combi 

met carboplatine en bevacizumab  (PS 0-1) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1596 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Neo)adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

met mammacarcinoom (klier positief en negatief). 

Verkorte indicatie: BC, klierpostief of kliernegatief , (neo)adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1597 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd vulvacarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m, combi met cisplatine, oxaliplatine of 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1598 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling van hoog-risico 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, high risk, combi met carboplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1607 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab, 

pertuzumab en chemotherapie voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker met een hoog risico op 

recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2685 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en pembrolizumab, 
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voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

plaveiselcel-niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, 1e lijn, combi met carboplatine en 

pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab, atezolizumab en 

carboplatine, voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Bij patiënten met EGFR-gemuteerd of ALK-positief 

NSCLC is dit middel, in combinatie met bevacizumab, 

atezolizumab en carboplatine, alleen geïndiceerd na 

falen van geschikte doelgerichte behandelingen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, niet plaveiselcel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab, atezolizumab en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PACLITAXEL SANDOZ INFVLST CONC 6MG/ML FL  16,7ML 

 

Zindex nummer: 15412334 

ATC Code: L01CD01 

Werkzame stof: PACLITAXEL 

Registratienummer: 30864 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 423 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassen 

patiënten bij wie de eerstelijnsbehandeling voor 

gemetastaseerde ziekte heeft gefaald en voor wie 

een standaardbehandeling met anthracycline niet 

geïndiceerd is. 

Verkorte indicatie: BC, m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 424 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, 1e lijn, combi met gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 425 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de 

eerstelijnsbehandeling van niet-kleincellige 

longkanker bij volwassen patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, 1e lijn, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 410 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de eerstelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van patiënten 

met voortgeschreden ovariumcarcinoom of met een 

resttumor (>1 cm) na (initiële) laparotomie, in 

combinatie met cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m of resttumor, 1e lijn, combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 413 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de tweedelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van 

gemetastaseerd ovariumcarcinoom na het falen van 

standaard, platina-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling voor de behandeling van 

patiënten met klierpositief mammacarcinoom 

aansluitend op behandeling met antracycline en 

cyclofosfamide (AC). Adjuvante behandeling met 

paclitaxel dient beschouwd te worden als een 

alternatief voor verlengde AC-therapie. 

Verkorte indicatie: BC, klierpositief, combi, adjuvant 

 

 

Indicatienummer: 416 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De initiële behandeling van lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerd mammacarcinoom, of in combinatie 

met een antracycline bij patiënten voor wie 

antracycline-therapie geschikt is, of in combinatie 

met trastuzumab bij patiënten bij wie met behulp van 

de immunohistochemische bepalingsmethode 

overexpressie van menselijke epidermale groeifactor 

receptor 2 (HER-2) op 3+ niveau is vastgesteld en 

voor wie een antracycline niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, combi met antracyclines of trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 419 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij patiënten die 
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niet reageren op, of niet in aanmerking komen voor, 

standaard antracycline-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 421 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

niet-kleincellig longcarcinoom bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 422 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderde, 

aan AIDS gerelateerde, Kaposisarcoom (KS) waarbij 

een eerdere behandeling met een liposomaal 

antracycline gefaald heeft. 

Verkorte indicatie: KS, Adv, AIDS gerelateerd, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 647 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

gemetastaseerde urotheelcelcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: UCC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 648 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

ramucirumab. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 2de lijn, combi met ramucurimab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 649 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn, combi met 

carbolatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 691 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met adriamycine en cisplatin of in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, m, combi met adriamycine en 

cisplatine of carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 694 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met radiotherapie is 

paclitaxel in combinatie met carboplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, combi met carboplatine en RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 705 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd angiosarcoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ASRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 783 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatin bij een recedief of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CervixC, recidief of m, combi met carboplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 
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Indicatienummer: 1029 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Recidief 

kiemceltumor/testes carcinoom. 

Verkorte indicatie: GCT of TestisC, recidief (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1247 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Carcinosarcoom van de uterus bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CarcinoomSRC uterus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1372 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met 

carboplatine, cisplatine of oxaliplatine en etoposide 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1378 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastateerd, 

gevorderd of voortgeschreden ovariumcarcinoom  bij 

volwassenen in de palliatieve fase in combinatie met 

carboplatine of cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, Adv of m, combi met carboplatine of 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1417 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab bevattende 

chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met niet-reseceerbare, 

gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-

kleincellige longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

overwegend plaveisel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1419 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 2979 van 4271 

 

 

Indicatienummer: 1420 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten 

met gevorderd (International Federation of 

Gynecology and Obstetrics (FIGO) stadia IIIB, IIIC 

en IV) epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, Adv, 1e lijn, 

combi met carboplatine en bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1423 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en cisplatine, of als 

alternatief bevacizumab en topotecan, bij patiënten 

die geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en cisplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1433 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de behandeling 

van patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal 
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recidiverend of gemetastaseerd mammacarcinoom 

met een recidief na adjuvante/neoadjuvante 

chemotherapie. Eerdere chemotherapie moet een 

antracycline hebben omvat, tenzij dit klinisch 

gecontra-indiceerd was. 

Verkorte indicatie: BC, LA, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1446 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

trastuzumab voor de neoadjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal 

gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium 

borstkanker met een hoog risico op terugkeer. 

Verkorte indicatie: BC of EBC, LA, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, neo-adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1450 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvant, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1455 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: SCLC bij volwassenen, tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met doxorubicine en eventueel ook met 

carboplatine, cyclofosfamide en/of etoposide. 

Verkorte indicatie: SCLC, 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1486 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en carboplatine, of 

als alternatief bevacizumab en topotecan, bij 

patiënten die geen platinumbevattende behandeling 

kunnen ontvangen voor de behandeling van 

volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, 

of gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en carboplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1547 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten in 

redelijk tot goede conditie (PS 0-1), met niet-

reseceerbare, gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC), 

anders dan met overheersend plaveiselcelhistologie. 
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Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, 1e lijn, combi 

met carboplatine en bevacizumab  (PS 0-1) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1596 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Neo)adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

met mammacarcinoom (klier positief en negatief). 

Verkorte indicatie: BC, klierpostief of kliernegatief , (neo)adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1597 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd vulvacarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m, combi met cisplatine, oxaliplatine of 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1598 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling van hoog-risico 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, high risk, combi met carboplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1607 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab, 

pertuzumab en chemotherapie voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker met een hoog risico op 

recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2685 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en pembrolizumab, 

voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

plaveiselcel-niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, 1e lijn, combi met carboplatine en 

pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab, atezolizumab en 

carboplatine, voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Bij patiënten met EGFR-gemuteerd of ALK-positief 

NSCLC is dit middel, in combinatie met bevacizumab, 
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atezolizumab en carboplatine, alleen geïndiceerd na 

falen van geschikte doelgerichte behandelingen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, niet plaveiselcel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab, atezolizumab en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PACLITAXEL SANDOZ INFVLST CONC 6MG/ML FL  25ML 

 

Zindex nummer: 15412342 

ATC Code: L01CD01 

Werkzame stof: PACLITAXEL 

Registratienummer: 30864 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 423 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassen 

patiënten bij wie de eerstelijnsbehandeling voor 

gemetastaseerde ziekte heeft gefaald en voor wie 

een standaardbehandeling met anthracycline niet 

geïndiceerd is. 

Verkorte indicatie: BC, m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 424 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, 1e lijn, combi met gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 425 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de 

eerstelijnsbehandeling van niet-kleincellige 

longkanker bij volwassen patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, 1e lijn, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 410 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de eerstelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van patiënten 

met voortgeschreden ovariumcarcinoom of met een 

resttumor (>1 cm) na (initiële) laparotomie, in 

combinatie met cisplatine. 
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Verkorte indicatie: OvariumC, m of resttumor, 1e lijn, combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 413 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de tweedelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van 

gemetastaseerd ovariumcarcinoom na het falen van 

standaard, platina-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling voor de behandeling van 

patiënten met klierpositief mammacarcinoom 

aansluitend op behandeling met antracycline en 

cyclofosfamide (AC). Adjuvante behandeling met 

paclitaxel dient beschouwd te worden als een 

alternatief voor verlengde AC-therapie. 

Verkorte indicatie: BC, klierpositief, combi, adjuvant 

 

 

Indicatienummer: 416 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De initiële behandeling van lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerd mammacarcinoom, of in combinatie 

met een antracycline bij patiënten voor wie 

antracycline-therapie geschikt is, of in combinatie 

met trastuzumab bij patiënten bij wie met behulp van 

de immunohistochemische bepalingsmethode 

overexpressie van menselijke epidermale groeifactor 

receptor 2 (HER-2) op 3+ niveau is vastgesteld en 

voor wie een antracycline niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, combi met antracyclines of trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 419 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij patiënten die 

niet reageren op, of niet in aanmerking komen voor, 

standaard antracycline-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 421 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

niet-kleincellig longcarcinoom bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 422 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderde, 

aan AIDS gerelateerde, Kaposisarcoom (KS) waarbij 

een eerdere behandeling met een liposomaal 

antracycline gefaald heeft. 

Verkorte indicatie: KS, Adv, AIDS gerelateerd, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 647 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

gemetastaseerde urotheelcelcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: UCC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 648 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

ramucirumab. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 2de lijn, combi met ramucurimab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 649 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn, combi met 

carbolatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 691 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met adriamycine en cisplatin of in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, m, combi met adriamycine en 

cisplatine of carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 694 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met radiotherapie is 

paclitaxel in combinatie met carboplatin de 

standaardbehandeling. 
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Verkorte indicatie: OesofagusC, combi met carboplatine en RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 705 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd angiosarcoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ASRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 783 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatin bij een recedief of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CervixC, recidief of m, combi met carboplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1029 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Recidief 

kiemceltumor/testes carcinoom. 

Verkorte indicatie: GCT of TestisC, recidief (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1247 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Carcinosarcoom van de uterus bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CarcinoomSRC uterus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1372 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met 

carboplatine, cisplatine of oxaliplatine en etoposide 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1378 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastateerd, 

gevorderd of voortgeschreden ovariumcarcinoom  bij 

volwassenen in de palliatieve fase in combinatie met 

carboplatine of cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, Adv of m, combi met carboplatine of 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1417 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab bevattende 

chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met niet-reseceerbare, 

gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-

kleincellige longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

overwegend plaveisel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1419 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1420 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten 

met gevorderd (International Federation of 

Gynecology and Obstetrics (FIGO) stadia IIIB, IIIC 

en IV) epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, Adv, 1e lijn, 

combi met carboplatine en bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1423 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en cisplatine, of als 

alternatief bevacizumab en topotecan, bij patiënten 

die geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en cisplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1433 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de behandeling 

van patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal 

recidiverend of gemetastaseerd mammacarcinoom 

met een recidief na adjuvante/neoadjuvante 

chemotherapie. Eerdere chemotherapie moet een 

antracycline hebben omvat, tenzij dit klinisch 

gecontra-indiceerd was. 

Verkorte indicatie: BC, LA, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1446 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

trastuzumab voor de neoadjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal 

gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium 
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borstkanker met een hoog risico op terugkeer. 

Verkorte indicatie: BC of EBC, LA, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, neo-adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1450 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvant, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1455 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: SCLC bij volwassenen, tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met doxorubicine en eventueel ook met 

carboplatine, cyclofosfamide en/of etoposide. 

Verkorte indicatie: SCLC, 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1486 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en carboplatine, of 

als alternatief bevacizumab en topotecan, bij 

patiënten die geen platinumbevattende behandeling 

kunnen ontvangen voor de behandeling van 

volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, 

of gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en carboplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1547 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten in 

redelijk tot goede conditie (PS 0-1), met niet-

reseceerbare, gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC), 

anders dan met overheersend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, 1e lijn, combi 

met carboplatine en bevacizumab  (PS 0-1) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1596 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Neo)adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

met mammacarcinoom (klier positief en negatief). 

Verkorte indicatie: BC, klierpostief of kliernegatief , (neo)adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1597 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd vulvacarcinoom bij volwassenen in 
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combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m, combi met cisplatine, oxaliplatine of 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1598 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling van hoog-risico 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, high risk, combi met carboplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1607 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab, 

pertuzumab en chemotherapie voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker met een hoog risico op 

recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2685 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en pembrolizumab, 

voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

plaveiselcel-niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, 1e lijn, combi met carboplatine en 

pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab, atezolizumab en 

carboplatine, voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Bij patiënten met EGFR-gemuteerd of ALK-positief 

NSCLC is dit middel, in combinatie met bevacizumab, 

atezolizumab en carboplatine, alleen geïndiceerd na 

falen van geschikte doelgerichte behandelingen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, niet plaveiselcel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab, atezolizumab en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PACLITAXEL SANDOZ INFVLST CONC 6MG/ML FL  50ML 
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Zindex nummer: 15412350 

ATC Code: L01CD01 

Werkzame stof: PACLITAXEL 

Registratienummer: 30864 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 423 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassen 

patiënten bij wie de eerstelijnsbehandeling voor 

gemetastaseerde ziekte heeft gefaald en voor wie 

een standaardbehandeling met anthracycline niet 

geïndiceerd is. 

Verkorte indicatie: BC, m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 424 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, 1e lijn, combi met gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 425 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de 

eerstelijnsbehandeling van niet-kleincellige 

longkanker bij volwassen patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, 1e lijn, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 410 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de eerstelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van patiënten 

met voortgeschreden ovariumcarcinoom of met een 

resttumor (>1 cm) na (initiële) laparotomie, in 

combinatie met cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m of resttumor, 1e lijn, combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 413 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de tweedelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van 

gemetastaseerd ovariumcarcinoom na het falen van 

standaard, platina-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Als adjuvante behandeling voor de behandeling van 

patiënten met klierpositief mammacarcinoom 

aansluitend op behandeling met antracycline en 

cyclofosfamide (AC). Adjuvante behandeling met 

paclitaxel dient beschouwd te worden als een 

alternatief voor verlengde AC-therapie. 

Verkorte indicatie: BC, klierpositief, combi, adjuvant 

 

 

Indicatienummer: 416 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De initiële behandeling van lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerd mammacarcinoom, of in combinatie 

met een antracycline bij patiënten voor wie 

antracycline-therapie geschikt is, of in combinatie 

met trastuzumab bij patiënten bij wie met behulp van 

de immunohistochemische bepalingsmethode 

overexpressie van menselijke epidermale groeifactor 

receptor 2 (HER-2) op 3+ niveau is vastgesteld en 

voor wie een antracycline niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, combi met antracyclines of trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 419 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij patiënten die 

niet reageren op, of niet in aanmerking komen voor, 

standaard antracycline-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 421 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

niet-kleincellig longcarcinoom bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 422 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderde, 

aan AIDS gerelateerde, Kaposisarcoom (KS) waarbij 

een eerdere behandeling met een liposomaal 

antracycline gefaald heeft. 

Verkorte indicatie: KS, Adv, AIDS gerelateerd, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 647 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

gemetastaseerde urotheelcelcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: UCC, m, 2de lijn (Volw.) 
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Indicatienummer: 648 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

ramucirumab. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 2de lijn, combi met ramucurimab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 649 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn, combi met 

carbolatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 691 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met adriamycine en cisplatin of in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, m, combi met adriamycine en 

cisplatine of carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 694 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met radiotherapie is 

paclitaxel in combinatie met carboplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, combi met carboplatine en RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 705 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd angiosarcoom bij 
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volwassenen. 

Verkorte indicatie: ASRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 783 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatin bij een recedief of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CervixC, recidief of m, combi met carboplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1029 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Recidief 

kiemceltumor/testes carcinoom. 

Verkorte indicatie: GCT of TestisC, recidief (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1247 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Carcinosarcoom van de uterus bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CarcinoomSRC uterus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1372 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met 

carboplatine, cisplatine of oxaliplatine en etoposide 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1378 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastateerd, 

gevorderd of voortgeschreden ovariumcarcinoom  bij 

volwassenen in de palliatieve fase in combinatie met 

carboplatine of cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, Adv of m, combi met carboplatine of 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1417 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab bevattende 

chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met niet-reseceerbare, 

gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-

kleincellige longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

overwegend plaveisel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1419 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1420 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten 

met gevorderd (International Federation of 

Gynecology and Obstetrics (FIGO) stadia IIIB, IIIC 

en IV) epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, Adv, 1e lijn, 

combi met carboplatine en bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1423 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en cisplatine, of als 

alternatief bevacizumab en topotecan, bij patiënten 

die geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en cisplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1433 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de behandeling 

van patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal 

recidiverend of gemetastaseerd mammacarcinoom 

met een recidief na adjuvante/neoadjuvante 

chemotherapie. Eerdere chemotherapie moet een 

antracycline hebben omvat, tenzij dit klinisch 

gecontra-indiceerd was. 

Verkorte indicatie: BC, LA, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1446 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

trastuzumab voor de neoadjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal 

gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium 

borstkanker met een hoog risico op terugkeer. 

Verkorte indicatie: BC of EBC, LA, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, neo-adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1450 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvant, combi met trastuzumab 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 1455 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: SCLC bij volwassenen, tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met doxorubicine en eventueel ook met 

carboplatine, cyclofosfamide en/of etoposide. 

Verkorte indicatie: SCLC, 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1486 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en carboplatine, of 

als alternatief bevacizumab en topotecan, bij 

patiënten die geen platinumbevattende behandeling 

kunnen ontvangen voor de behandeling van 

volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, 

of gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en carboplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1547 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten in 

redelijk tot goede conditie (PS 0-1), met niet-

reseceerbare, gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC), 

anders dan met overheersend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, 1e lijn, combi 

met carboplatine en bevacizumab  (PS 0-1) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1596 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Neo)adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

met mammacarcinoom (klier positief en negatief). 

Verkorte indicatie: BC, klierpostief of kliernegatief , (neo)adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1597 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd vulvacarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m, combi met cisplatine, oxaliplatine of 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1598 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling van hoog-risico 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, high risk, combi met carboplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1607 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab, 

pertuzumab en chemotherapie voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker met een hoog risico op 

recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2685 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en pembrolizumab, 

voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

plaveiselcel-niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, 1e lijn, combi met carboplatine en 

pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab, atezolizumab en 

carboplatine, voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Bij patiënten met EGFR-gemuteerd of ALK-positief 

NSCLC is dit middel, in combinatie met bevacizumab, 

atezolizumab en carboplatine, alleen geïndiceerd na 

falen van geschikte doelgerichte behandelingen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, niet plaveiselcel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab, atezolizumab en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PACLITAXIN INFVLST CONC 6MG/ML FLACON  5ML 

 

Zindex nummer: 14983788 

ATC Code: L01CD01 

Werkzame stof: PACLITAXEL 

Registratienummer: 30113 

Fabrikant: PHARMACHEMIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 423 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassen 

patiënten bij wie de eerstelijnsbehandeling voor 

gemetastaseerde ziekte heeft gefaald en voor wie 

een standaardbehandeling met anthracycline niet 

geïndiceerd is. 
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Verkorte indicatie: BC, m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 424 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m, 1e lijn, combi met gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 425 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de 

eerstelijnsbehandeling van niet-kleincellige 

longkanker bij volwassen patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, 1e lijn, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 410 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de eerstelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van patiënten 

met voortgeschreden ovariumcarcinoom of met een 

resttumor (>1 cm) na (initiële) laparotomie, in 

combinatie met cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m of resttumor, 1e lijn, combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 413 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In de tweedelijns chemotherapie van 

ovariumcarcinoom voor de behandeling van 

gemetastaseerd ovariumcarcinoom na het falen van 

standaard, platina-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling voor de behandeling van 

patiënten met klierpositief mammacarcinoom 

aansluitend op behandeling met antracycline en 

cyclofosfamide (AC). Adjuvante behandeling met 

paclitaxel dient beschouwd te worden als een 

alternatief voor verlengde AC-therapie. 

Verkorte indicatie: BC, klierpositief, combi, adjuvant 

 

 

Indicatienummer: 416 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De initiële behandeling van lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerd mammacarcinoom, of in combinatie 

met een antracycline bij patiënten voor wie 

antracycline-therapie geschikt is, of in combinatie 
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met trastuzumab bij patiënten bij wie met behulp van 

de immunohistochemische bepalingsmethode 

overexpressie van menselijke epidermale groeifactor 

receptor 2 (HER-2) op 3+ niveau is vastgesteld en 

voor wie een antracycline niet geschikt is. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, combi met antracyclines of trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 419 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij patiënten die 

niet reageren op, of niet in aanmerking komen voor, 

standaard antracycline-bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 421 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

niet-kleincellig longcarcinoom bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor potentieel curatieve 

chirurgie en/of radiotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 422 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderde, 

aan AIDS gerelateerde, Kaposisarcoom (KS) waarbij 

een eerdere behandeling met een liposomaal 

antracycline gefaald heeft. 

Verkorte indicatie: KS, Adv, AIDS gerelateerd, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 647 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

gemetastaseerde urotheelcelcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: UCC, m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 648 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een 

maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met 

ramucirumab. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 2de lijn, combi met ramucurimab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 649 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn, combi met 
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carbolatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 689 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 691 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met adriamycine en cisplatin of in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, m, combi met adriamycine en 

cisplatine of carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 694 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een oesofaguscarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met radiotherapie is 

paclitaxel in combinatie met carboplatin de 

standaardbehandeling. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, combi met carboplatine en RT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 705 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd angiosarcoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ASRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 707 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een irresectabel of gemetastaseerd 

oesofaguscarcinoom bij volwassenen in combinatie 

met cisplatin/oxaliplatin. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, inoperabel of m, combi met cisplatine of 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 783 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: In combinatie met carboplatin bij een recedief of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CervixC, recidief of m, combi met carboplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1029 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen (adolescenten): Recidief 

kiemceltumor/testes carcinoom. 

Verkorte indicatie: GCT of TestisC, recidief (Adolescent) 

 

 

Indicatienummer: 1247 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Carcinosarcoom van de uterus bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CarcinoomSRC uterus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1372 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog en etoposide. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met 

carboplatine, cisplatine of oxaliplatine en etoposide 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1378 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastateerd, 

gevorderd of voortgeschreden ovariumcarcinoom  bij 

volwassenen in de palliatieve fase in combinatie met 

carboplatine of cisplatine. 

Verkorte indicatie: OvariumC, Adv of m, combi met carboplatine of 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1417 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab bevattende 

chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met niet-reseceerbare, 

gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-
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kleincellige longkanker, anders dan met overheersend 

plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, niet 

overwegend plaveisel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1419 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1420 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten 

met gevorderd (International Federation of 

Gynecology and Obstetrics (FIGO) stadia IIIB, IIIC 

en IV) epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, Adv, 1e lijn, 

combi met carboplatine en bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1421 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal 

ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die 

niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, eerste recidief, 

platinum-sensitief, combi met carboplatine en 

bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1423 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en cisplatine, of als 
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alternatief bevacizumab en topotecan, bij patiënten 

die geen platinumbevattende behandeling kunnen 

ontvangen voor de behandeling van volwassen 

patiënten met aanhoudend, recidiverend, of 

gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en cisplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1433 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor de behandeling 

van patiënten met niet-resecteerbaar, lokaal 

recidiverend of gemetastaseerd mammacarcinoom 

met een recidief na adjuvante/neoadjuvante 

chemotherapie. Eerdere chemotherapie moet een 

antracycline hebben omvat, tenzij dit klinisch 

gecontra-indiceerd was. 

Verkorte indicatie: BC, LA, inoperabel of m, combi met gemcitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1446 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

trastuzumab voor de neoadjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal 

gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium 

borstkanker met een hoog risico op terugkeer. 

Verkorte indicatie: BC of EBC, LA, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, neo-adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1450 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvant, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1455 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: SCLC bij volwassenen, tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met doxorubicine en eventueel ook met 

carboplatine, cyclofosfamide en/of etoposide. 

Verkorte indicatie: SCLC, 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1486 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en carboplatine, of 

als alternatief bevacizumab en topotecan, bij 

patiënten die geen platinumbevattende behandeling 

kunnen ontvangen voor de behandeling van 

volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, 
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of gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en carboplatine of topotecan (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1547 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en bevacizumab voor 

de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten in 

redelijk tot goede conditie (PS 0-1), met niet-

reseceerbare, gevorderde, gemetastaseerde of 

gerecidiveerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC), 

anders dan met overheersend plaveiselcelhistologie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, Adv, m of recidief, 1e lijn, combi 

met carboplatine en bevacizumab  (PS 0-1) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1596 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Neo)adjuvante behandeling van volwassen patiënten 

met mammacarcinoom (klier positief en negatief). 

Verkorte indicatie: BC, klierpostief of kliernegatief , (neo)adjuvant 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1597 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd vulvacarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m, combi met cisplatine, oxaliplatine of 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1598 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling van hoog-risico 

endometriumcarcinoom bij volwassenen in 

combinatie met carboplatin. 

Verkorte indicatie: EndometriumCa, high risk, combi met carboplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1607 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab, 

pertuzumab en chemotherapie voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker met een hoog risico op 

recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2685 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en pembrolizumab, 

voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd 

plaveiselcel-niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 
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bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, 1e lijn, combi met carboplatine en 

pembrolizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab, atezolizumab en 

carboplatine, voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Bij patiënten met EGFR-gemuteerd of ALK-positief 

NSCLC is dit middel, in combinatie met bevacizumab, 

atezolizumab en carboplatine, alleen geïndiceerd na 

falen van geschikte doelgerichte behandelingen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, niet plaveiselcel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab, atezolizumab en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PANZYGA INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON  10ML 

 

Zindex nummer: 16253213 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: 117388 

Fabrikant: OCTAPHARMA BENELUX NV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 
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Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 
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Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 
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jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 
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Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 
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Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PANZYGA INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON  25ML 

 

Zindex nummer: 16253221 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 
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Registratienummer: 117388 

Fabrikant: OCTAPHARMA BENELUX NV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 
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stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 
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Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 
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kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3021 van 4271 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3022 van 4271 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 
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Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 
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Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PANZYGA INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON  50ML 

 

Zindex nummer: 16253248 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: 117388 

Fabrikant: OCTAPHARMA BENELUX NV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 
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Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 
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Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 
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bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 
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Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 
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Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 
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Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PANZYGA INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON  60ML 

 

Zindex nummer: 16253256 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: 117388 

Fabrikant: OCTAPHARMA BENELUX NV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3037 van 4271 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 
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Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 
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Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3043 van 4271 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 
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Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 
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Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3046 van 4271 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 
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Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PANZYGA INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON 100ML 

 

Zindex nummer: 16253264 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: 117388 

Fabrikant: OCTAPHARMA BENELUX NV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 
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Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 
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adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 
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een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 
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Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 
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gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 
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Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PANZYGA INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON 100ML 

 

Zindex nummer: 16253310 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: 117388 

Fabrikant: OCTAPHARMA BENELUX NV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 
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hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 
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Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 
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adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 
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chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 
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red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 
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Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PANZYGA INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON 200ML 

 

Zindex nummer: 16253280 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: 117388 

Fabrikant: OCTAPHARMA BENELUX NV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 
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Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 
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bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3073 van 4271 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 
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Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 
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volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 
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Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 
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hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PANZYGA INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON 200ML 

 

Zindex nummer: 16253337 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: 117388 

Fabrikant: OCTAPHARMA BENELUX NV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 
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Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 
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trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 
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Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 
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Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 
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kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 
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(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PANZYGA INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON 300ML 

 

Zindex nummer: 16253299 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: 117388 

Fabrikant: OCTAPHARMA BENELUX NV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 
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Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 
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Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 
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Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 
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Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PARSABIV  2,5 INJVLST 5MG/ML FLACON 0,5ML 

 

Zindex nummer: 16300092 

ATC Code: H05BX04 

Werkzame stof: ETELCALCETIDE 

Registratienummer: EU/1/16/1142/002 

Fabrikant: AMGEN BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1349 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van secundaire 

hyperparathyreoïdie (SHPT) bij volwassen patiënten 

met chronische nierschade (CNS) die met 

hemodialyse worden behandeld. 

Verkorte indicatie: Secundaire hyperparathyreoïdie bij chronische 

nierschade (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 
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Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PARSABIV  5 INJVLST 5MG/ML FLACON 1ML 

 

Zindex nummer: 16300106 

ATC Code: H05BX04 

Werkzame stof: ETELCALCETIDE 

Registratienummer: EU/1/16/1142/006 

Fabrikant: AMGEN BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1349 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van secundaire 

hyperparathyreoïdie (SHPT) bij volwassen patiënten 

met chronische nierschade (CNS) die met 

hemodialyse worden behandeld. 

Verkorte indicatie: Secundaire hyperparathyreoïdie bij chronische 

nierschade (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PARSABIV 10 INJVLST 5MG/ML FLACON 2ML 

 

Zindex nummer: 16300114 

ATC Code: H05BX04 

Werkzame stof: ETELCALCETIDE 

Registratienummer: EU/1/16/1142/010 

Fabrikant: AMGEN BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1349 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van secundaire 

hyperparathyreoïdie (SHPT) bij volwassen patiënten 

met chronische nierschade (CNS) die met 

hemodialyse worden behandeld. 

Verkorte indicatie: Secundaire hyperparathyreoïdie bij chronische 

nierschade (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PERGOVERIS INJ 300/150IE/0,48ML(625/312,5IE/ML)PEN 

 

Zindex nummer: 16522788 
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ATC Code: G03GA30 

Werkzame stof: COMBINATIEPREPARATEN 

Registratienummer: EU/1/07/396/004 

Fabrikant: MERCK BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 258 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Stimulatie van de follikel ontwikkeling bij volwassen 

vrouwen met een ernstig tekort aan LH en FSH. Bij 

klinische onderzoeken werden deze patiënten 

gedefinieerd door een endogeen serum gehalte van 

LH < 1.2 IE/l. 

Verkorte indicatie: Anovulatie door hypothalame/hypofysaire stoornis 

(WHO klasse 1) (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PERGOVERIS INJ 450/225IE/0,72ML(625/312,5IE/ML)PEN 

 

Zindex nummer: 16522818 

ATC Code: G03GA30 

Werkzame stof: COMBINATIEPREPARATEN 

Registratienummer: EU/1/07/396/005 

Fabrikant: MERCK BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 258 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Stimulatie van de follikel ontwikkeling bij volwassen 

vrouwen met een ernstig tekort aan LH en FSH. Bij 

klinische onderzoeken werden deze patiënten 

gedefinieerd door een endogeen serum gehalte van 

LH < 1.2 IE/l. 

Verkorte indicatie: Anovulatie door hypothalame/hypofysaire stoornis 

(WHO klasse 1) (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PERGOVERIS INJ 900/450IE/1,44ML(625/312,5IE/ML)PEN 

 

Zindex nummer: 16522826 

ATC Code: G03GA30 

Werkzame stof: COMBINATIEPREPARATEN 

Registratienummer: EU/1/07/396/006 

Fabrikant: MERCK BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 258 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Stimulatie van de follikel ontwikkeling bij volwassen 

vrouwen met een ernstig tekort aan LH en FSH. Bij 

klinische onderzoeken werden deze patiënten 

gedefinieerd door een endogeen serum gehalte van 

LH < 1.2 IE/l. 

Verkorte indicatie: Anovulatie door hypothalame/hypofysaire stoornis 

(WHO klasse 1) (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PERGOVERIS INJPDR FLACON + SOLVENS 1ML 

 

Zindex nummer: 15290468 

ATC Code: G03GA30 

Werkzame stof: COMBINATIEPREPARATEN 

Registratienummer: EU/1/07/396/001 

Fabrikant: MERCK BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 258 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Stimulatie van de follikel ontwikkeling bij volwassen 

vrouwen met een ernstig tekort aan LH en FSH. Bij 

klinische onderzoeken werden deze patiënten 

gedefinieerd door een endogeen serum gehalte van 

LH < 1.2 IE/l. 

Verkorte indicatie: Anovulatie door hypothalame/hypofysaire stoornis 

(WHO klasse 1) (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PERJETA INFVLST CONC 30MG/ML FLACON 14ML 

 

Zindex nummer: 15905306 

ATC Code: L01XC13 

Werkzame stof: PERTUZUMAB 

Registratienummer: EU/1/13/813/001 

Fabrikant: ROCHE NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 439 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab en 

docetaxel bij volwassen patiënten met HER2-
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positieve gemetastaseerde of lokaal teruggekeerde, 

niet-reseceerbare borstkanker die geen eerdere anti-

HER2-therapie of chemotherapie voor hun 

gemetastaseerde ziekte hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HER2+, combi met trastuzumab en 

docetaxel 

 

 

Indicatienummer: 440 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab en 

chemotherapie voor de neoadjuvante behandeling 

van volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal 

gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium 

borstkanker met een hoog risico op recidief. 

Verkorte indicatie: BC of EBC, LA, HER2+, High Risk, combi met 

trastuzumab, neo-adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1602 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab en 

chemotherapie voor de adjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met HER2-positieve vroege 

borstkanker met een hoog risico op recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met trastuzumab, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PERJETA INFVLST CONC 30MG/ML FLACON 14ML 

 

Zindex nummer: 16071336 

ATC Code: L01XC13 

Werkzame stof: PERTUZUMAB 

Registratienummer: EU/1/13/813/001 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 439 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab en 

docetaxel bij volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde of lokaal teruggekeerde, 

niet-reseceerbare borstkanker die geen eerdere anti-

HER2-therapie of chemotherapie voor hun 

gemetastaseerde ziekte hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HER2+, combi met trastuzumab en 

docetaxel 

 

 

Indicatienummer: 440 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab en 

chemotherapie voor de neoadjuvante behandeling 

van volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal 

gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium 

borstkanker met een hoog risico op recidief. 

Verkorte indicatie: BC of EBC, LA, HER2+, High Risk, combi met 

trastuzumab, neo-adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1602 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab en 

chemotherapie voor de adjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met HER2-positieve vroege 

borstkanker met een hoog risico op recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met trastuzumab, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PERJETA INFVLST CONC 30MG/ML FLACON 14ML 

 

Zindex nummer: 16156846 

ATC Code: L01XC13 

Werkzame stof: PERTUZUMAB 

Registratienummer: EU/1/13/813/001 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 439 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab en 

docetaxel bij volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde of lokaal teruggekeerde, 

niet-reseceerbare borstkanker die geen eerdere anti-

HER2-therapie of chemotherapie voor hun 

gemetastaseerde ziekte hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HER2+, combi met trastuzumab en 

docetaxel 

 

 

Indicatienummer: 440 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab en 

chemotherapie voor de neoadjuvante behandeling 

van volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal 

gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium 

borstkanker met een hoog risico op recidief. 

Verkorte indicatie: BC of EBC, LA, HER2+, High Risk, combi met 

trastuzumab, neo-adjuvant (Volw.) 
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Indicatienummer: 1602 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab en 

chemotherapie voor de adjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met HER2-positieve vroege 

borstkanker met een hoog risico op recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met trastuzumab, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PERJETA INFVLST CONC 30MG/ML FLACON 14ML 

 

Zindex nummer: 16263200 

ATC Code: L01XC13 

Werkzame stof: PERTUZUMAB 

Registratienummer: EU/1/13/813/001 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 439 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab en 

docetaxel bij volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde of lokaal teruggekeerde, 

niet-reseceerbare borstkanker die geen eerdere anti-

HER2-therapie of chemotherapie voor hun 

gemetastaseerde ziekte hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HER2+, combi met trastuzumab en 

docetaxel 

 

 

Indicatienummer: 440 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab en 

chemotherapie voor de neoadjuvante behandeling 

van volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal 

gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium 

borstkanker met een hoog risico op recidief. 

Verkorte indicatie: BC of EBC, LA, HER2+, High Risk, combi met 

trastuzumab, neo-adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1602 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab en 

chemotherapie voor de adjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met HER2-positieve vroege 

borstkanker met een hoog risico op recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met trastuzumab, 

adjuvant (Volw.) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PERJETA INFVLST CONC 30MG/ML FLACON 14ML 

 

Zindex nummer: 16263251 

ATC Code: L01XC13 

Werkzame stof: PERTUZUMAB 

Registratienummer: EU/1/13/813/001 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 439 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab en 

docetaxel bij volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde of lokaal teruggekeerde, 

niet-reseceerbare borstkanker die geen eerdere anti-

HER2-therapie of chemotherapie voor hun 

gemetastaseerde ziekte hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HER2+, combi met trastuzumab en 

docetaxel 

 

 

Indicatienummer: 440 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab en 

chemotherapie voor de neoadjuvante behandeling 

van volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal 

gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium 

borstkanker met een hoog risico op recidief. 

Verkorte indicatie: BC of EBC, LA, HER2+, High Risk, combi met 

trastuzumab, neo-adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1602 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab en 

chemotherapie voor de adjuvante behandeling van 

volwassen patiënten met HER2-positieve vroege 

borstkanker met een hoog risico op recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met trastuzumab, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PIXUVRI INFPDR FLACON 29MG 
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Zindex nummer: 15826465 

ATC Code: L01DB11 

Werkzame stof: PIXANTRON 

Registratienummer: EU/1/12/764/001 

Fabrikant: SERVIER NEDERLAND FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 441 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met veelvuldig recidiverende of refractaire 

agressieve B-cel-non-hodgkinlymfomen (NHL). 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent agressieve B-Cel NHL, 

mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PRAXBIND INFVLST 50MG/ML FLACON  50ML 

 

Zindex nummer: 16202600 

ATC Code: V03AB37 

Werkzame stof: IDARUCIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/15/1056/001 

Fabrikant: BOEHRINGER INGELHEIM BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1412 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Specifiek antidotum voor dabigatran voor de 

behandeling bij volwassen patiënten die worden 

behandeld met dabigatran etexilaat wanneer het 

anticoagulerend effect van dit middel snel moet 

worden geneutraliseerd voor spoedoperaties of 

dringende ingrepen. 

Verkorte indicatie: Specifiek antidotum voor dabigatran, spoedoperatie 

of dringende ingreep (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1413 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Specifiek antidotum voor dabigatran voor de 

behandeling bij volwassen patiënten die worden 

behandeld met dabigatran etexilaat wanneer het 

anticoagulerend effect van dit middel snel moet 

worden geneutraliseerd bij een levensbedreigende of 

ongecontroleerde bloeding. 

Verkorte indicatie: Specifiek antidotum voor dabigatran, 

levensbedreigende of ongecontroleerde bloeding 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PREVYMIS TABLET FILMOMHULD 240MG 

 

Zindex nummer: 16747712 

ATC Code: J05AX18 

Werkzame stof: LETERMOVIR 

Registratienummer: EU/1/17/1245/001 

Fabrikant: MSD BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 2667 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de profylaxe van cytomegalovirus (CMV)-

reactivatie en -ziekte bij volwassen CMV-

seropositieve [R+] ontvangers van een allogene 

hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: CMV profylaxe, bij HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PREVYMIS TABLET FILMOMHULD 480MG 

 

Zindex nummer: 16747720 

ATC Code: J05AX18 

Werkzame stof: LETERMOVIR 

Registratienummer: EU/1/17/1245/002 

Fabrikant: MSD BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 2667 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de profylaxe van cytomegalovirus (CMV)-

reactivatie en -ziekte bij volwassen CMV-

seropositieve [R+] ontvangers van een allogene 

hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: CMV profylaxe, bij HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PRIVIGEN INFVLST 100MG/ML FLACON  25ML 

 

Zindex nummer: 15679756 
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ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: EU/1/08/446/004 

Fabrikant: CSL BEHRING BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 
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recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 
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opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 
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Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 
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Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 
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Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PRIVIGEN INFVLST 100MG/ML FLACON  25ML 

 

Zindex nummer: 16275330 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: EU/1/08/446/004 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 
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Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 
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recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 
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Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 
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Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 
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volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 
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Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 
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Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 
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risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PRIVIGEN INFVLST 100MG/ML FLACON  50ML 

 

Zindex nummer: 16275349 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: EU/1/08/446/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 
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Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 
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Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 
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Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 
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Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 
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Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PRIVIGEN INFVLST 100MG/ML FLACON  50ML 

 

Zindex nummer: 16347889 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: EU/1/08/446/001 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 
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Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 
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adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 
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adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 
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Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 
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Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 
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Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PRIVIGEN INFVLST 100MG/ML FLACON 100ML 

 

Zindex nummer: 15679772 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: EU/1/08/446/002 

Fabrikant: CSL BEHRING BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 
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Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 
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bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 
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tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 
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Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 
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Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 
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immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PRIVIGEN INFVLST 100MG/ML FLACON 100ML 

 

Zindex nummer: 16275357 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: EU/1/08/446/002 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 
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immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 
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Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 
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Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 
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Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 
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Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 
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capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PRIVIGEN INFVLST 100MG/ML FLACON 100ML 

 

Zindex nummer: 16329406 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: EU/1/08/446/002 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 
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neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 
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recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 
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Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 
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Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 
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recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PRIVIGEN INFVLST 100MG/ML FLACON 200ML 

 

Zindex nummer: 15679799 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: EU/1/08/446/003 

Fabrikant: CSL BEHRING BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 
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Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 
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chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 
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adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 
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ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 
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Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3200 van 4271 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PRIVIGEN INFVLST 100MG/ML FLACON 200ML 

 

Zindex nummer: 16275365 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: EU/1/08/446/003 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 
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adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 
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kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 
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hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3212 van 4271 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PRIVIGEN INFVLST 100MG/ML FLACON 200ML 

 

Zindex nummer: 16387422 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: EU/1/08/446/003 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3214 van 4271 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 

immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 
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Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 
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Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 
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adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 
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Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3219 van 4271 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 
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Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 
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beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 
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Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 
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Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PRIVIGEN INFVLST 100MG/ML FLACON 400ML 

 

Zindex nummer: 16300300 

ATC Code: J06BA02 

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, NORMAAL, INTRAVASCULAIR 

Registratienummer: EU/1/08/446/007 

Fabrikant: CSL BEHRING BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 309 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij primaire immuunziektes 

zoals:- congenitale agammaglobulinemie en 

hypogammaglobulinemie- normale variabele 

immunodeficiëntie- ernstige gecombineerde 

immunodeficiëntie- syndroom van Wiskott-Aldrich. 

Verkorte indicatie: PID 

 

 

Indicatienummer: 310 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij myeloom of chronische 

lymfatische leukemie met ernstige secundaire 

hypogammaglobulinemie met herhaaldelijk 

optredende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie bij CLL of MM 

 

 

Indicatienummer: 311 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij kinderen met congenitale 

AIDS en met herhaaldelijke bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 313 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Allogene HSCT 

 

 

Indicatienummer: 314 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij multifocale motorische 

neuropathie (MMN). 

Verkorte indicatie: MMN (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 318 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire 
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immunodeficiëntiesyndromen (PID) met verzwakte 

productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 319 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij primaire immune 

trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een hoog 

risico op bloedingen of vóór een chirurgische ingreep 

ter correctie van het aantal bloedplaatjes. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent, en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 950 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL), bij wie 

profylactische antibiotica faalden. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 952 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij multipel 

myeloompatiënten in de plateaufase die niet 

reageerden op pneumokokken-immunisatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM (Volw., Adolescent en 

Kind 2-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 953 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 955 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 
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HSCT (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 957 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vervangingstherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 958 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij syndroom van Guillain-

Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 960 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Immunomodulatie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (2-18 jaar) bij ziekte van Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 312 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij primair 

immuun trombocytopenie (ITP), bij patiënten met 

een hoog risico op bloedingen of vóór een 

chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te 

corrigeren. 

Verkorte indicatie: Primair ITP, immuunmodulatie bij hoog 

bloedingsrisico of voor operatieve ingreep (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 315 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij: primaire 

immuundeficiëntiesyndromen (PID) met 

tekortschietende productie van antilichamen. 

Verkorte indicatie: PID, verminderde productie antilichamen (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Syndroom 

van Guillain-Barré. 

Verkorte indicatie: GBS (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 
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Indicatienummer: 317 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 

kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij Chronische 

inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

(CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring 

opgedaan met gebruik van intraveneuze 

immunoglobulinen bij kinderen met CIDP). 

Verkorte indicatie: CIDP (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 949 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met 

chronische lymfatische leukemie (CLL) bij wie 

profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij CLL  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 951 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

en recidiverende bacteriële infectie bij patiënten met 

multipel myeloom, in de plateaufase die niet op 

pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties bij MM  (Volw., Adolescent en 

Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 954 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen, kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) bij hypogammaglobulinemie 

bij patiënten na allogene hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT). 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie na allogene 

HSCT  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 956 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en 

adolescenten (0-18 jaar) aangeboren aids en 

recidiverende bacteriële infecties. 

Verkorte indicatie: Aangeboren aids en recidiverende infecties  (Volw., 

Adolescent en Kind 0-20 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 959 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Immunomodulerend effect bij volwassenen en 
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kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij ziekte van 

Kawasaki. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Kawasaki  (Volw., Adolescent en Kind 0-20 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 635 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 637 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute en chronische antilichaam gemedieerde 

afstoting na niertransplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABMR (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als onderdeel van desensitisatie protocollen bij 

ontvangers met donor-specifieke antistoffen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Desentisatie donorspecifiek antistof (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 658 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Antistolling bij zwangeren. 

Verkorte indicatie: Antistolling (Zwangere vrouwen) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 662 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun Myasthenia gravis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: LEMS (Volw.) 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3229 van 4271 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 672 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van catastrofaal antifosfolipiden 

syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 681 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van parvovirus B19 geassocieerde pure 

red cell aplasia (PRCA) bij 

immuungecompromitteerde volwassen patient. 

Verkorte indicatie: PRCA bij immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 733 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Continous Slow Waves during Sleep (CSWS) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CSWS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 749 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Epilepsie bij kinderen (bijv. bij verdenking auto-

immuun encephalitis, Rasmussen encephalitis, 

Febriele infectie-gerelateerde epilepsiesyndroom 

(FIRES), refractaire status epilepticus). 

Verkorte indicatie: Epilepsie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 794 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire myositis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 804 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Secundaire immunodeficienties. 

Verkorte indicatie: Secundaire immuundeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 840 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Sydenhams Chorea/Chorea minor (acuut 

reuma). 

Verkorte indicatie: Sydenhams Chorea (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 859 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multiple Sclerose (MS) relapse behandeling op de 

kinderleeftijd. Als tweedelijnsbehandeling na het 

falen van de behandeling met corticosteroïden. 

Verkorte indicatie: MS, 2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 860 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myasthenia Gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 875 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 879 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Paraneoplastische neuropathieen/syndromen bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paraneoplastische neuropathie of syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 885 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Strepinfections (PANDAS)/Pediatric 

acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) bij 

kinderen. 
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Verkorte indicatie: PANDAS of PANS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 905 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Stiff person syndrome bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Stiff person syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 907 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1055 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente epilepsie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente epilepsie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1056 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente status epilepticus bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente status epilepticus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1082 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1111 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Een acute exacerbatie van autoimmuun myasthenie 

of een moeilijk behandelbare vorm van myasthenia 

gravis bij volwassenen waarbij immuunsuppressieve 

behandeling met prednison in combinatie met andere 

immuunsuppressieve medicatie geen langdurig 

acceptabel remissie kunnen bereiken. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1112 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Agamma-, 

hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen. 

Verkorte indicatie: Agamma-, hypogammaglobulinemie en overige 

dysimmunoglobulinemieen (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1113 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Juveniele dermatomyositis 

(JDM). 

Verkorte indicatie: Juveniele dermatomyositis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1114 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Hyperbilirubinemie veroorzaakt 

door bloedgroepantagonism. 

Verkorte indicatie: Hyperbilirubinemie, bloedgroepantagonisme (Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1115 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Vasculitis. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1116 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Behandeling infecties en 

preventie graft-versus-host-ziekte na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1117 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: Rejectie na niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplanatie, nier, rejectie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1118 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen 0-18 jaar: AB0 incompatibele 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1120 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune Hemolytic Anemia bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AIHA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1121 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij neuroblastoom 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus, neuroblastoom (Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 1122 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele levertransplantatie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, lever, ABO incompatibel (Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1123 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatal alloimmuun trombocytopenia (NAITP) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: NAITP (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1124 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neonatale hemochromatose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Neonatale hemochromatose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1232 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling infecties en preventie graft-versus-host-

ziekte bij volwassenen na allogene 

beenmergtransplantatie. 

Verkorte indicatie: Behandeling infectie of preventie GVHD na allogene 

HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1233 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire visusbedreigende uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1407 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Substitutietherapie bij secundaire 

hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties. 

Verkorte indicatie: Secundaire hypogammaglobulinemie en 

recidiverende infecties 

 

 

Indicatienummer: 1498 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA (auto-immuun hemolytische anemie). 

Verkorte indicatie: AIHA (Volw.) 
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Indicatienummer: 1522 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) behandeling  

bij relapsing remitting multiple sclerose (MS) post 

partum tot 6 maanden na de bevalling ter 

voorkoming van MS exacerbaties. 

Verkorte indicatie: MS, relapse remitting, post partum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1529 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun encefalitis bij kinderen in de eerste lijn. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1601 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling/recidiefpreventie van systemic 

capillary leak syndrome (clarksons syndrome). 

Verkorte indicatie: Capillary leak syndroom, behandeling en preventie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PROLASTIN INFPDR FLACON 1000MG + SOLV 40ML 

 

Zindex nummer: 16324560 

ATC Code: B02AB02 

Werkzame stof: ALFA-1-PROTEINASEREMMER 

Registratienummer: 33396 

Fabrikant: LAMEPRO BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1316 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor gebruik bij een onderhoudsbehandeling, voor 

het vertragen van de progressie van emfyseem bij 

volwassenen met gedocumenteerde ernstige alfa1-

proteïnaseremmerdeficiëntie (bv. genotypes PiZZ, 

PiZ(nul), Pi(nul,nul), PiSZ). 

Verkorte indicatie: Alfa-1-proteïnaseremmerdeficiëntie, 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1339 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor langdurige aanvullende therapie bij patiënten 

met een tekort aan alfa1-proteïnaseremmer 

[fenotypes PiZZ, PiZ(nul), Pi (nul,nul), en PiSZ] 

binnen de grenzen van een matig ernstige 

luchtwegobstructie (FEV1 35–60%) en de evaluatie 
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van de klinische conditie (handicap). 

Verkorte indicatie: Alfa-1-proteïnaseremmerdeficiëntie (FEV1 35-60%) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1317 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij volwassenen met gedocumenteerde ernstige 

afla1-proteïnaseremmerdeficiëntie met een genotype 

Null/Null of Z/Null, met een AAT plasmaspiegel lager 

dan 11 µM (90 mg/dl) en progressieve longziekte. 

Verkorte indicatie: Alfa-1-proteïnaseremmerdeficiëntie (AAT 

plasmaspiegel < 90 mg/dl) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PUREGON 100 INJVLST 200IE/ML FL 0,5ML 

 

Zindex nummer: 15294072 

ATC Code: G03GA06 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (BETA) 

Registratienummer: EU/1/96/008/023 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 259 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (ook ten gevolge 

van het Polycysteus Ovarium Syndroom, PCOS), 

indien behandeling met clomifeencitraat geen 

resultaat heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 260 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Gecontroleerde ovariële 

hyperstimulatie, teneinde meervoudige follikelrijping 

te bewerkstelligen bij kunstmatige 

voortplantingstechnieken [bijvoorbeeld in vitro 

fertilisatie gevolgd door embryo-transfer (IVF/ET), 

“gamete intra-fallopian transfer” (GIFT) en 

intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI)]. 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 261 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: Deficiënte spermatogenese 

veroorzaakt door hypogonadotroop hypogonadisme. 
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Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PUREGON 100 INJVLST 200IE/ML FL 0,5ML 

 

Zindex nummer: 15306941 

ATC Code: G03GA06 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (BETA) 

Registratienummer: EU/1/96/008/023 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 259 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (ook ten gevolge 

van het Polycysteus Ovarium Syndroom, PCOS), 

indien behandeling met clomifeencitraat geen 

resultaat heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 260 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Gecontroleerde ovariële 

hyperstimulatie, teneinde meervoudige follikelrijping 

te bewerkstelligen bij kunstmatige 

voortplantingstechnieken [bijvoorbeeld in vitro 

fertilisatie gevolgd door embryo-transfer (IVF/ET), 

“gamete intra-fallopian transfer” (GIFT) en 

intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI)]. 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 261 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: Deficiënte spermatogenese 

veroorzaakt door hypogonadotroop hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 
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Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PUREGON 150 INJVLST 300IE/ML FL 0,5ML 

 

Zindex nummer: 15294080 

ATC Code: G03GA06 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (BETA) 

Registratienummer: EU/1/96/008/026 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 259 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (ook ten gevolge 

van het Polycysteus Ovarium Syndroom, PCOS), 

indien behandeling met clomifeencitraat geen 

resultaat heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 260 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Gecontroleerde ovariële 

hyperstimulatie, teneinde meervoudige follikelrijping 

te bewerkstelligen bij kunstmatige 

voortplantingstechnieken [bijvoorbeeld in vitro 

fertilisatie gevolgd door embryo-transfer (IVF/ET), 

“gamete intra-fallopian transfer” (GIFT) en 

intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI)]. 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 261 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: Deficiënte spermatogenese 

veroorzaakt door hypogonadotroop hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 
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Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PUREGON 150 INJVLST 300IE/ML FL 0,5ML 

 

Zindex nummer: 15316122 

ATC Code: G03GA06 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (BETA) 

Registratienummer: EU/1/96/008/026 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 259 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (ook ten gevolge 

van het Polycysteus Ovarium Syndroom, PCOS), 

indien behandeling met clomifeencitraat geen 

resultaat heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 260 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Gecontroleerde ovariële 

hyperstimulatie, teneinde meervoudige follikelrijping 

te bewerkstelligen bij kunstmatige 

voortplantingstechnieken [bijvoorbeeld in vitro 

fertilisatie gevolgd door embryo-transfer (IVF/ET), 

“gamete intra-fallopian transfer” (GIFT) en 

intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI)]. 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 261 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: Deficiënte spermatogenese 

veroorzaakt door hypogonadotroop hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PUREGON 300 INJVLST 833IE/ML PATROON 0,36ML 

 

Zindex nummer: 14571420 
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ATC Code: G03GA06 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (BETA) 

Registratienummer: EU/1/96/008/038 

Fabrikant: MSD BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 259 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (ook ten gevolge 

van het Polycysteus Ovarium Syndroom, PCOS), 

indien behandeling met clomifeencitraat geen 

resultaat heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 260 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Gecontroleerde ovariële 

hyperstimulatie, teneinde meervoudige follikelrijping 

te bewerkstelligen bij kunstmatige 

voortplantingstechnieken [bijvoorbeeld in vitro 

fertilisatie gevolgd door embryo-transfer (IVF/ET), 

“gamete intra-fallopian transfer” (GIFT) en 

intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI)]. 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 261 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: Deficiënte spermatogenese 

veroorzaakt door hypogonadotroop hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PUREGON 300 INJVLST 833IE/ML PATROON 0,36ML 

 

Zindex nummer: 14991233 

ATC Code: G03GA06 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (BETA) 

Registratienummer: EU/1/96/008/038 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 259 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (ook ten gevolge 

van het Polycysteus Ovarium Syndroom, PCOS), 

indien behandeling met clomifeencitraat geen 

resultaat heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 260 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Gecontroleerde ovariële 

hyperstimulatie, teneinde meervoudige follikelrijping 

te bewerkstelligen bij kunstmatige 

voortplantingstechnieken [bijvoorbeeld in vitro 

fertilisatie gevolgd door embryo-transfer (IVF/ET), 

“gamete intra-fallopian transfer” (GIFT) en 

intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI)]. 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 261 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: Deficiënte spermatogenese 

veroorzaakt door hypogonadotroop hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PUREGON 300 INJVLST 833IE/ML PATROON 0,36ML 

 

Zindex nummer: 15261840 

ATC Code: G03GA06 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (BETA) 

Registratienummer: EU/1/96/008/038 

Fabrikant: MEDCOR PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 259 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (ook ten gevolge 

van het Polycysteus Ovarium Syndroom, PCOS), 

indien behandeling met clomifeencitraat geen 

resultaat heeft gehad. 
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Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 260 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Gecontroleerde ovariële 

hyperstimulatie, teneinde meervoudige follikelrijping 

te bewerkstelligen bij kunstmatige 

voortplantingstechnieken [bijvoorbeeld in vitro 

fertilisatie gevolgd door embryo-transfer (IVF/ET), 

“gamete intra-fallopian transfer” (GIFT) en 

intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI)]. 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 261 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: Deficiënte spermatogenese 

veroorzaakt door hypogonadotroop hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PUREGON 300 INJVLST 833IE/ML PATROON 0,36ML 

 

Zindex nummer: 15294099 

ATC Code: G03GA06 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (BETA) 

Registratienummer: EU/1/96/008/038 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 259 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (ook ten gevolge 

van het Polycysteus Ovarium Syndroom, PCOS), 

indien behandeling met clomifeencitraat geen 

resultaat heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 260 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Gecontroleerde ovariële 

hyperstimulatie, teneinde meervoudige follikelrijping 

te bewerkstelligen bij kunstmatige 

voortplantingstechnieken [bijvoorbeeld in vitro 

fertilisatie gevolgd door embryo-transfer (IVF/ET), 

“gamete intra-fallopian transfer” (GIFT) en 

intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI)]. 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 261 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: Deficiënte spermatogenese 

veroorzaakt door hypogonadotroop hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PUREGON 300 INJVLST 833IE/ML PATROON 0,36ML 

 

Zindex nummer: 15306976 

ATC Code: G03GA06 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (BETA) 

Registratienummer: EU/1/96/008/038 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 259 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (ook ten gevolge 

van het Polycysteus Ovarium Syndroom, PCOS), 

indien behandeling met clomifeencitraat geen 

resultaat heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 260 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Gecontroleerde ovariële 

hyperstimulatie, teneinde meervoudige follikelrijping 

te bewerkstelligen bij kunstmatige 

voortplantingstechnieken [bijvoorbeeld in vitro 

fertilisatie gevolgd door embryo-transfer (IVF/ET), 

“gamete intra-fallopian transfer” (GIFT) en 
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intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI)]. 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 261 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: Deficiënte spermatogenese 

veroorzaakt door hypogonadotroop hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PUREGON 300 INJVLST 833IE/ML PATROON 0,36ML 

 

Zindex nummer: 15797279 

ATC Code: G03GA06 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (BETA) 

Registratienummer: EU/1/96/008/038 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 259 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (ook ten gevolge 

van het Polycysteus Ovarium Syndroom, PCOS), 

indien behandeling met clomifeencitraat geen 

resultaat heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 260 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Gecontroleerde ovariële 

hyperstimulatie, teneinde meervoudige follikelrijping 

te bewerkstelligen bij kunstmatige 

voortplantingstechnieken [bijvoorbeeld in vitro 

fertilisatie gevolgd door embryo-transfer (IVF/ET), 

“gamete intra-fallopian transfer” (GIFT) en 

intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI)]. 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 261 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: Deficiënte spermatogenese 

veroorzaakt door hypogonadotroop hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PUREGON 600 INJVLST 833IE/ML PATROON 0,72ML 

 

Zindex nummer: 14571439 

ATC Code: G03GA06 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (BETA) 

Registratienummer: EU/1/96/008/039 

Fabrikant: MSD BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 259 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (ook ten gevolge 

van het Polycysteus Ovarium Syndroom, PCOS), 

indien behandeling met clomifeencitraat geen 

resultaat heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 260 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Gecontroleerde ovariële 

hyperstimulatie, teneinde meervoudige follikelrijping 

te bewerkstelligen bij kunstmatige 

voortplantingstechnieken [bijvoorbeeld in vitro 

fertilisatie gevolgd door embryo-transfer (IVF/ET), 

“gamete intra-fallopian transfer” (GIFT) en 

intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI)]. 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 261 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: Deficiënte spermatogenese 

veroorzaakt door hypogonadotroop hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 
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Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PUREGON 600 INJVLST 833IE/ML PATROON 0,72ML 

 

Zindex nummer: 14991241 

ATC Code: G03GA06 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (BETA) 

Registratienummer: EU/1/96/008/039 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 259 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (ook ten gevolge 

van het Polycysteus Ovarium Syndroom, PCOS), 

indien behandeling met clomifeencitraat geen 

resultaat heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 260 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Gecontroleerde ovariële 

hyperstimulatie, teneinde meervoudige follikelrijping 

te bewerkstelligen bij kunstmatige 

voortplantingstechnieken [bijvoorbeeld in vitro 

fertilisatie gevolgd door embryo-transfer (IVF/ET), 

“gamete intra-fallopian transfer” (GIFT) en 

intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI)]. 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 261 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: Deficiënte spermatogenese 

veroorzaakt door hypogonadotroop hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PUREGON 600 INJVLST 833IE/ML PATROON 0,72ML 

 

Zindex nummer: 15188280 

ATC Code: G03GA06 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (BETA) 

Registratienummer: EU/1/96/008/039 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 259 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (ook ten gevolge 

van het Polycysteus Ovarium Syndroom, PCOS), 

indien behandeling met clomifeencitraat geen 

resultaat heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 260 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Gecontroleerde ovariële 

hyperstimulatie, teneinde meervoudige follikelrijping 

te bewerkstelligen bij kunstmatige 

voortplantingstechnieken [bijvoorbeeld in vitro 

fertilisatie gevolgd door embryo-transfer (IVF/ET), 

“gamete intra-fallopian transfer” (GIFT) en 

intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI)]. 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 261 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: Deficiënte spermatogenese 

veroorzaakt door hypogonadotroop hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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PUREGON 600 INJVLST 833IE/ML PATROON 0,72ML 

 

Zindex nummer: 15269221 

ATC Code: G03GA06 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (BETA) 

Registratienummer: EU/1/96/008/039 

Fabrikant: MEDCOR PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 259 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (ook ten gevolge 

van het Polycysteus Ovarium Syndroom, PCOS), 

indien behandeling met clomifeencitraat geen 

resultaat heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 260 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Gecontroleerde ovariële 

hyperstimulatie, teneinde meervoudige follikelrijping 

te bewerkstelligen bij kunstmatige 

voortplantingstechnieken [bijvoorbeeld in vitro 

fertilisatie gevolgd door embryo-transfer (IVF/ET), 

“gamete intra-fallopian transfer” (GIFT) en 

intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI)]. 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 261 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: Deficiënte spermatogenese 

veroorzaakt door hypogonadotroop hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PUREGON 600 INJVLST 833IE/ML PATROON 0,72ML 

 

Zindex nummer: 15294102 

ATC Code: G03GA06 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (BETA) 

Registratienummer: EU/1/96/008/039 
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Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 259 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (ook ten gevolge 

van het Polycysteus Ovarium Syndroom, PCOS), 

indien behandeling met clomifeencitraat geen 

resultaat heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 260 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Gecontroleerde ovariële 

hyperstimulatie, teneinde meervoudige follikelrijping 

te bewerkstelligen bij kunstmatige 

voortplantingstechnieken [bijvoorbeeld in vitro 

fertilisatie gevolgd door embryo-transfer (IVF/ET), 

“gamete intra-fallopian transfer” (GIFT) en 

intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI)]. 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 261 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: Deficiënte spermatogenese 

veroorzaakt door hypogonadotroop hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PUREGON 600 INJVLST 833IE/ML PATROON 0,72ML 

 

Zindex nummer: 15306984 

ATC Code: G03GA06 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (BETA) 

Registratienummer: EU/1/96/008/039 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 259 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (ook ten gevolge 
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van het Polycysteus Ovarium Syndroom, PCOS), 

indien behandeling met clomifeencitraat geen 

resultaat heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 260 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Gecontroleerde ovariële 

hyperstimulatie, teneinde meervoudige follikelrijping 

te bewerkstelligen bij kunstmatige 

voortplantingstechnieken [bijvoorbeeld in vitro 

fertilisatie gevolgd door embryo-transfer (IVF/ET), 

“gamete intra-fallopian transfer” (GIFT) en 

intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI)]. 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 261 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: Deficiënte spermatogenese 

veroorzaakt door hypogonadotroop hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PUREGON 900 INJVLST 833IE/ML PATROON 1,08ML 

 

Zindex nummer: 15033163 

ATC Code: G03GA06 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (BETA) 

Registratienummer: EU/1/96/008/041 

Fabrikant: MSD BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 259 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (ook ten gevolge 

van het Polycysteus Ovarium Syndroom, PCOS), 

indien behandeling met clomifeencitraat geen 

resultaat heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 
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Indicatienummer: 260 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Gecontroleerde ovariële 

hyperstimulatie, teneinde meervoudige follikelrijping 

te bewerkstelligen bij kunstmatige 

voortplantingstechnieken [bijvoorbeeld in vitro 

fertilisatie gevolgd door embryo-transfer (IVF/ET), 

“gamete intra-fallopian transfer” (GIFT) en 

intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI)]. 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 261 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: Deficiënte spermatogenese 

veroorzaakt door hypogonadotroop hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PUREGON 900 INJVLST 833IE/ML PATROON 1,08ML 

 

Zindex nummer: 15106063 

ATC Code: G03GA06 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (BETA) 

Registratienummer: EU/1/96/008/041 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 259 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (ook ten gevolge 

van het Polycysteus Ovarium Syndroom, PCOS), 

indien behandeling met clomifeencitraat geen 

resultaat heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 260 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Gecontroleerde ovariële 

hyperstimulatie, teneinde meervoudige follikelrijping 

te bewerkstelligen bij kunstmatige 
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voortplantingstechnieken [bijvoorbeeld in vitro 

fertilisatie gevolgd door embryo-transfer (IVF/ET), 

“gamete intra-fallopian transfer” (GIFT) en 

intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI)]. 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 261 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: Deficiënte spermatogenese 

veroorzaakt door hypogonadotroop hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PUREGON 900 INJVLST 833IE/ML PATROON 1,08ML 

 

Zindex nummer: 15298256 

ATC Code: G03GA06 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (BETA) 

Registratienummer: EU/1/96/008/041 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 259 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (ook ten gevolge 

van het Polycysteus Ovarium Syndroom, PCOS), 

indien behandeling met clomifeencitraat geen 

resultaat heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 260 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Gecontroleerde ovariële 

hyperstimulatie, teneinde meervoudige follikelrijping 

te bewerkstelligen bij kunstmatige 

voortplantingstechnieken [bijvoorbeeld in vitro 

fertilisatie gevolgd door embryo-transfer (IVF/ET), 

“gamete intra-fallopian transfer” (GIFT) en 

intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI)]. 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 
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Indicatienummer: 261 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: Deficiënte spermatogenese 

veroorzaakt door hypogonadotroop hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PUREGON 900 INJVLST 833IE/ML PATROON 1,08ML 

 

Zindex nummer: 15306992 

ATC Code: G03GA06 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (BETA) 

Registratienummer: EU/1/96/008/041 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 259 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (ook ten gevolge 

van het Polycysteus Ovarium Syndroom, PCOS), 

indien behandeling met clomifeencitraat geen 

resultaat heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 260 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Gecontroleerde ovariële 

hyperstimulatie, teneinde meervoudige follikelrijping 

te bewerkstelligen bij kunstmatige 

voortplantingstechnieken [bijvoorbeeld in vitro 

fertilisatie gevolgd door embryo-transfer (IVF/ET), 

“gamete intra-fallopian transfer” (GIFT) en 

intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI)]. 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 261 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: Deficiënte spermatogenese 

veroorzaakt door hypogonadotroop hypogonadisme. 
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Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 

Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

PUREGON 900 INJVLST 833IE/ML PATROON 1,08ML 

 

Zindex nummer: 15822737 

ATC Code: G03GA06 

Werkzame stof: FOLLITROPINE (BETA) 

Registratienummer: EU/1/96/008/041 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 259 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Anovulatie (ook ten gevolge 

van het Polycysteus Ovarium Syndroom, PCOS), 

indien behandeling met clomifeencitraat geen 

resultaat heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Anovulatie (WHO klasse 2), na clomifeencitraat 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 260 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen vrouwen: Gecontroleerde ovariële 

hyperstimulatie, teneinde meervoudige follikelrijping 

te bewerkstelligen bij kunstmatige 

voortplantingstechnieken [bijvoorbeeld in vitro 

fertilisatie gevolgd door embryo-transfer (IVF/ET), 

“gamete intra-fallopian transfer” (GIFT) en 

intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI)]. 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 261 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassen mannen: Deficiënte spermatogenese 

veroorzaakt door hypogonadotroop hypogonadisme. 

Verkorte indicatie: Hypogonadotroop hypogonadisme (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 996 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IUI behandeling. 
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Verkorte indicatie: Ovariële stimulatie bij IUI (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

QARZIBA INFVLST CONC 4,5MG/ML FLACON 4,5ML 

 

Zindex nummer: 16779398 

ATC Code: L01XC16 

Werkzame stof: DINUTUXIMAB BETA 

Registratienummer: EU/1/17/1191/001 

Fabrikant: EUSA PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1504 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van hoogrisico-neuroblastoom 

bij patiënten van 12 maanden en ouder, die eerder 

werden behandeld met inductiechemotherapie en 

minstens een partiële respons bereikten, gevolgd 

door myeloablatieve therapie en 

stamceltransplantatie, evenals bij patiënten met een 

voorgeschiedenis van gerecidiveerd of refractair 

neuroblastoom, met of zonder restziekte. 

Voorafgaand aan de behandeling van gerecidiveerd 

neuroblastoom dient een eventuele actief 

progressieve ziekte te worden gestabiliseerd met 

andere passende maatregelen. Bij patiënten met een 

voorgeschiedenis van gerecidiveerde/refractaire 

ziekte en bij patiënten die geen complete respons 

bereikten na eerstelijnsbehandeling, dient dit middel 

te worden gecombineerd met interleukine-2 (IL-2). 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief, therapieresistent of hoog-

risico (Volw. en Kind 12 maanden - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2675 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met isotretinoïne bij de eerstelijns 

onderhoudstherapie van HR-neuroblastoom patiënten 

ouder dan 12 maanden die eerder werden behandeld 

met inductiechemotherapie en minstens een partiële 

respons bereikten, gevolgd door myeloablatieve 

therapie en stamceltransplantatie en wel of niet een 

complete respons bereikten. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, hoog-risico, 1e lijn, combi met 

isotretinoine (Volw. en Kind 12 maanden - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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REFACTO AF INJPDR WWSP  250IE + SOLV 4ML + SYST  

 

Zindex nummer: 15902064 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/99/103/009 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REFACTO AF INJPDR WWSP  500IE + SOLV 4ML + SYST  

 

Zindex nummer: 15753948 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/99/103/006 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 
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behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REFACTO AF INJPDR WWSP 1000IE + SOLV 4ML + SYST  

 

Zindex nummer: 15753956 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/99/103/007 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 
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Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REFACTO AF INJPDR WWSP 2000IE + SOLV 4ML + SYST  

 

Zindex nummer: 15753972 

ATC Code: B02BD02 

Werkzame stof: FACTOR VIII 

Registratienummer: EU/1/99/103/008 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 572 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor toepassing bij acute bloedingen, pré- en 

postoperatieve behandeling en profylaxe bij patiënten 

met hemofilie A (congenitale factor VIII-deficiëntie) 

en bij patiënten met een verworven verlaagde factor 

VIII-activiteit. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A of verworven tekort factor VIII, 

behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1575 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(congenitale factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2658 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en preventie van bloedingen bij eerder 

behandelde patiënten (previously treated patients, 

PTP’s) van 12 jaar en ouder met hemofilie A 

(aangeboren factor VIII-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Eerder behandelde hemofilie A, behandeling en 

profylaxe (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 
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Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REFIXIA INJPDR FL  500IE + SOLV 4ML +TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16528840 

ATC Code: B02BD04 

Werkzame stof: FACTOR IX 

Registratienummer: EU/1/17/1193/001 

Fabrikant: NOVO NORDISK BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 576 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie B (aangeboren factor IX-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 601 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 
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volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar met 

hemofilie B (aangeboren deficiëntie van factor IX). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1527 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie B 

(congenitale factor IX-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REFIXIA INJPDR FL 1000IE + SOLV 4ML +TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16528859 

ATC Code: B02BD04 

Werkzame stof: FACTOR IX 

Registratienummer: EU/1/17/1193/002 

Fabrikant: NOVO NORDISK BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 576 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie B (aangeboren factor IX-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 601 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar met 

hemofilie B (aangeboren deficiëntie van factor IX). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1527 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie B 

(congenitale factor IX-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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REFIXIA INJPDR FL 2000IE + SOLV 4ML +TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16528875 

ATC Code: B02BD04 

Werkzame stof: FACTOR IX 

Registratienummer: EU/1/17/1193/003 

Fabrikant: NOVO NORDISK BV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 576 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie B (aangeboren factor IX-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 601 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar met 

hemofilie B (aangeboren deficiëntie van factor IX). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1527 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie B 

(congenitale factor IX-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REKOVELLE 12 INJVLST 33,33MCG/ML PATROON 0,36ML 

 

Zindex nummer: 16314212 

ATC Code: G03GA10 

Werkzame stof: FOLLITROPINE DELTA 

Registratienummer: EU/1/16/1150/001 

Fabrikant: FERRING BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1359 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gecontroleerde ovariumstimulatie voor de 

ontwikkeling van meerdere follikels bij vrouwen die 

geassisteerde voortplantingstechnieken (ART) 

ondergaan, zoals een in-vitrofertilisatie- (IVF) of 

intracytoplasmatische sperma-injectiecyclus (ICSI). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REKOVELLE 12 INJVLST 33,33MCG/ML PEN 0,36ML 

 

Zindex nummer: 16595777 

ATC Code: G03GA10 

Werkzame stof: FOLLITROPINE DELTA 

Registratienummer: EU/1/16/1150/004 

Fabrikant: FERRING BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1359 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gecontroleerde ovariumstimulatie voor de 

ontwikkeling van meerdere follikels bij vrouwen die 

geassisteerde voortplantingstechnieken (ART) 

ondergaan, zoals een in-vitrofertilisatie- (IVF) of 

intracytoplasmatische sperma-injectiecyclus (ICSI). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 
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Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REKOVELLE 36 INJVLST 33,33MCG/ML PATROON 1,08ML 

 

Zindex nummer: 16314220 

ATC Code: G03GA10 

Werkzame stof: FOLLITROPINE DELTA 

Registratienummer: EU/1/16/1150/002 

Fabrikant: FERRING BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1359 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gecontroleerde ovariumstimulatie voor de 

ontwikkeling van meerdere follikels bij vrouwen die 

geassisteerde voortplantingstechnieken (ART) 

ondergaan, zoals een in-vitrofertilisatie- (IVF) of 

intracytoplasmatische sperma-injectiecyclus (ICSI). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REKOVELLE 36 INJVLST 33,33MCG/ML PEN 1,08ML 

 

Zindex nummer: 16595785 

ATC Code: G03GA10 

Werkzame stof: FOLLITROPINE DELTA 

Registratienummer: EU/1/16/1150/005 

Fabrikant: FERRING BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1359 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gecontroleerde ovariumstimulatie voor de 

ontwikkeling van meerdere follikels bij vrouwen die 

geassisteerde voortplantingstechnieken (ART) 

ondergaan, zoals een in-vitrofertilisatie- (IVF) of 

intracytoplasmatische sperma-injectiecyclus (ICSI). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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REKOVELLE 72 INJVLST 33,33MCG/ML PATROON 2,16ML 

 

Zindex nummer: 16314239 

ATC Code: G03GA10 

Werkzame stof: FOLLITROPINE DELTA 

Registratienummer: EU/1/16/1150/003 

Fabrikant: FERRING BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1359 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gecontroleerde ovariumstimulatie voor de 

ontwikkeling van meerdere follikels bij vrouwen die 

geassisteerde voortplantingstechnieken (ART) 

ondergaan, zoals een in-vitrofertilisatie- (IVF) of 

intracytoplasmatische sperma-injectiecyclus (ICSI). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REKOVELLE 72 INJVLST 33,33MCG/ML PEN 2,16ML 

 

Zindex nummer: 16595793 

ATC Code: G03GA10 

Werkzame stof: FOLLITROPINE DELTA 

Registratienummer: EU/1/16/1150/006 

Fabrikant: FERRING BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1359 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gecontroleerde ovariumstimulatie voor de 

ontwikkeling van meerdere follikels bij vrouwen die 

geassisteerde voortplantingstechnieken (ART) 

ondergaan, zoals een in-vitrofertilisatie- (IVF) of 

intracytoplasmatische sperma-injectiecyclus (ICSI). 

Verkorte indicatie: Gecontroleerde ovariële stimulatie bij ART (IVF) 

(Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REMICADE INFUSIEPOEDER FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 14309602 

ATC Code: L04AB02 

Werkzame stof: INFLIXIMAB 
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Registratienummer: EU/1/99/116/001 

Fabrikant: MSD BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 320 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige, actieve 

ziekte van Crohn bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum; of bij patiënten die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 321 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve ziekte van Crohn met 

fistelvorming bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een conventionele therapie (zoals 

antibiotica, drainage en immunosuppressieve 

therapie). 

Verkorte indicatie: Crohn, met fistelvorming (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 322 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige, actieve ziekte van 

Crohn bij kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die 

nog niet reageerden op conventionele therapieën 

waaronder behandeling met een corticosteroïd, een 

immunomodulator en primaire voedingstherapie; of 

bij pediatrische patiënten die een dergelijke 

behandeling niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 323 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

actieve ziekte wanneer de respons op disease-

modifying antirheumatica (DMARDs), inclusief 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3268 van 4271 

methotrexaat, onvoldoende was. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 325 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve en progressieve artritis psoriatica bij 

volwassen patiënten wanneer de respons op 

voorafgaande therapie met DMARDs onvoldoende 

was. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, combi MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 326 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige plaque 

psoriasis bij volwassen patiënten die niet reageerden 

op een andere systemische therapie met inbegrip van 

ciclosporine, methotrexaat of psoralen-ultraviolet A 

(PUVA), of bij wie een dergelijke therapie gecontra-

indiceerd is, of die een dergelijke therapie niet 

verdragen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 327 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige actieve colitis 

ulcerosa bij volwassen patiënten die niet voldoende 

reageerden op een conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 328 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstig actieve colitis ulcerosa bij 

kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die niet 

voldoende reageerden op conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 965 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 
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het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

ernstige, actieve en progressieve ziekte die niet 

eerder behandeld werden met methotrexaat of 

andere DMARDs. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 966 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van actieve en 

progressieve artritis psoriatica bij volwassen 

patiënten wanneer de respons op voorafgaande 

therapie met DMARDs onvoldoende was en die 

intolerantie vertonen voor methotrexaat of bij wie 

methotrexaat gecontra-indiceerd is. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 18 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 632 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acneiforme dermatosen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acneiforme dermatosen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 634 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Actieve juveniele idiopatische artritis met 

polyarticulair beloop met onvoldoende respons op 1 

of meerdere disease modifying antirheumatic drugs. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 734 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Conventionele therapie refractaire extra-intestinale 

verschijnselen van inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IBD, extra-intestinaal (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 748 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eosinofiele fasciitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Eosinofiele fasciitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 751 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele actieve spondylitis ankylopoeitica 

(= JIA enthesitis) waarbij er sprake is van 

onvoldoende respons op tenminste twee 

prostaglandinesynthetaseremmers in maximale 

doseringen en andere conventionele behandeling. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 843 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Crohn bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 898 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapsing polychondritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polychondritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 908 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische juveniele idiopathische arthritis met 

polyarticulair beloop. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch poly  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 912 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente sarcoidose met onacceptabele 

steroid behoefte en/of bedriegende 

orgaanmanifestaties (o.a. neurosarcoidose) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 914 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente vasculitiden als takayasu, 

polyarteritis nodosa en kawasaki bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1035 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Granulomateuze ziekte en autoimmuun 

cytopenien bij common variabele immuundeficiëntie 

(CVID) e.d.. 

Verkorte indicatie: Granulomateuze ziekte of auto-immuun cytopenie bij 

CVID (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1036 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1150 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Colitis ulcerosa bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1151 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1152 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Sarcoïdose gerelateerde) uveïtis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1153 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: JIA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1154 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder 

Blau syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1234 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis ernstige plaque < 18jr. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1235 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis pustulosa bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type pustulosa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1236 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Bij therapie resistente toxiciteit van immuuntherapie 

met checkpoint remmers (zoals ipilimumab en 

nivolumab), zoals bijvoorbeeld colitis en pneumonitis 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Toxiciteit checkpointremmer (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1284 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Acne  ́bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente Acné (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1285 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Chronisch Recidiverende 

Multifocale Osteomyelitis (CRMO) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: CRMO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1286 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Hyperostose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Hyperostose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1287 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Pustulose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Pustulose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1288 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Ostitis (SAPHO) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: SAPHO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REMICADE INFUSIEPOEDER FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 14895706 

ATC Code: L04AB02 

Werkzame stof: INFLIXIMAB 

Registratienummer: EU/1/99/116/001 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 
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ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 320 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige, actieve 

ziekte van Crohn bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum; of bij patiënten die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 321 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve ziekte van Crohn met 

fistelvorming bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een conventionele therapie (zoals 

antibiotica, drainage en immunosuppressieve 

therapie). 

Verkorte indicatie: Crohn, met fistelvorming (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 322 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige, actieve ziekte van 

Crohn bij kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die 

nog niet reageerden op conventionele therapieën 

waaronder behandeling met een corticosteroïd, een 

immunomodulator en primaire voedingstherapie; of 

bij pediatrische patiënten die een dergelijke 

behandeling niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 323 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

actieve ziekte wanneer de respons op disease-

modifying antirheumatica (DMARDs), inclusief 

methotrexaat, onvoldoende was. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 325 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 
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van actieve en progressieve artritis psoriatica bij 

volwassen patiënten wanneer de respons op 

voorafgaande therapie met DMARDs onvoldoende 

was. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, combi MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 326 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige plaque 

psoriasis bij volwassen patiënten die niet reageerden 

op een andere systemische therapie met inbegrip van 

ciclosporine, methotrexaat of psoralen-ultraviolet A 

(PUVA), of bij wie een dergelijke therapie gecontra-

indiceerd is, of die een dergelijke therapie niet 

verdragen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 327 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige actieve colitis 

ulcerosa bij volwassen patiënten die niet voldoende 

reageerden op een conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 328 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstig actieve colitis ulcerosa bij 

kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die niet 

voldoende reageerden op conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 965 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

ernstige, actieve en progressieve ziekte die niet 

eerder behandeld werden met methotrexaat of 

andere DMARDs. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 
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Indicatienummer: 966 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van actieve en 

progressieve artritis psoriatica bij volwassen 

patiënten wanneer de respons op voorafgaande 

therapie met DMARDs onvoldoende was en die 

intolerantie vertonen voor methotrexaat of bij wie 

methotrexaat gecontra-indiceerd is. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 18 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 632 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acneiforme dermatosen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acneiforme dermatosen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 634 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Actieve juveniele idiopatische artritis met 

polyarticulair beloop met onvoldoende respons op 1 

of meerdere disease modifying antirheumatic drugs. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 734 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Conventionele therapie refractaire extra-intestinale 

verschijnselen van inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IBD, extra-intestinaal (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 748 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eosinofiele fasciitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Eosinofiele fasciitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 751 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Ernstige juveniele actieve spondylitis ankylopoeitica 

(= JIA enthesitis) waarbij er sprake is van 

onvoldoende respons op tenminste twee 

prostaglandinesynthetaseremmers in maximale 

doseringen en andere conventionele behandeling. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 843 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Crohn bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 898 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapsing polychondritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polychondritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 908 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische juveniele idiopathische arthritis met 

polyarticulair beloop. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch poly  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 912 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente sarcoidose met onacceptabele 

steroid behoefte en/of bedriegende 

orgaanmanifestaties (o.a. neurosarcoidose) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 914 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente vasculitiden als takayasu, 

polyarteritis nodosa en kawasaki bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1035 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Granulomateuze ziekte en autoimmuun 

cytopenien bij common variabele immuundeficiëntie 

(CVID) e.d.. 

Verkorte indicatie: Granulomateuze ziekte of auto-immuun cytopenie bij 

CVID (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1150 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Colitis ulcerosa bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1151 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1152 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Sarcoïdose gerelateerde) uveïtis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1153 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: JIA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1154 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder 

Blau syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1234 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis ernstige plaque < 18jr. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1235 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis pustulosa bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type pustulosa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1236 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij therapie resistente toxiciteit van immuuntherapie 

met checkpoint remmers (zoals ipilimumab en 

nivolumab), zoals bijvoorbeeld colitis en pneumonitis 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Toxiciteit checkpointremmer (Volw.) 
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Indicatienummer: 1284 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Acne  ́bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente Acné (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1285 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Chronisch Recidiverende 

Multifocale Osteomyelitis (CRMO) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: CRMO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1286 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Hyperostose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Hyperostose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1287 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Pustulose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Pustulose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1288 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Ostitis (SAPHO) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: SAPHO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REMICADE INFUSIEPOEDER FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 15060888 

ATC Code: L04AB02 

Werkzame stof: INFLIXIMAB 

Registratienummer: EU/1/99/116/001 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 320 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige, actieve 

ziekte van Crohn bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum; of bij patiënten die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 321 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve ziekte van Crohn met 

fistelvorming bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een conventionele therapie (zoals 

antibiotica, drainage en immunosuppressieve 

therapie). 

Verkorte indicatie: Crohn, met fistelvorming (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 322 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige, actieve ziekte van 

Crohn bij kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die 

nog niet reageerden op conventionele therapieën 

waaronder behandeling met een corticosteroïd, een 

immunomodulator en primaire voedingstherapie; of 

bij pediatrische patiënten die een dergelijke 

behandeling niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 323 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

actieve ziekte wanneer de respons op disease-

modifying antirheumatica (DMARDs), inclusief 

methotrexaat, onvoldoende was. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 325 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve en progressieve artritis psoriatica bij 

volwassen patiënten wanneer de respons op 

voorafgaande therapie met DMARDs onvoldoende 

was. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, combi MTX (Volw.) 
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Indicatienummer: 326 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige plaque 

psoriasis bij volwassen patiënten die niet reageerden 

op een andere systemische therapie met inbegrip van 

ciclosporine, methotrexaat of psoralen-ultraviolet A 

(PUVA), of bij wie een dergelijke therapie gecontra-

indiceerd is, of die een dergelijke therapie niet 

verdragen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 327 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige actieve colitis 

ulcerosa bij volwassen patiënten die niet voldoende 

reageerden op een conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 328 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstig actieve colitis ulcerosa bij 

kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die niet 

voldoende reageerden op conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 965 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

ernstige, actieve en progressieve ziekte die niet 

eerder behandeld werden met methotrexaat of 

andere DMARDs. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 966 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van actieve en 

progressieve artritis psoriatica bij volwassen 

patiënten wanneer de respons op voorafgaande 

therapie met DMARDs onvoldoende was en die 

intolerantie vertonen voor methotrexaat of bij wie 
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methotrexaat gecontra-indiceerd is. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 18 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 632 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acneiforme dermatosen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acneiforme dermatosen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 634 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Actieve juveniele idiopatische artritis met 

polyarticulair beloop met onvoldoende respons op 1 

of meerdere disease modifying antirheumatic drugs. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 734 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Conventionele therapie refractaire extra-intestinale 

verschijnselen van inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IBD, extra-intestinaal (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 748 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eosinofiele fasciitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Eosinofiele fasciitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 751 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele actieve spondylitis ankylopoeitica 

(= JIA enthesitis) waarbij er sprake is van 

onvoldoende respons op tenminste twee 

prostaglandinesynthetaseremmers in maximale 

doseringen en andere conventionele behandeling. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 843 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Crohn bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 898 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapsing polychondritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polychondritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 908 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische juveniele idiopathische arthritis met 

polyarticulair beloop. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch poly  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 912 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente sarcoidose met onacceptabele 

steroid behoefte en/of bedriegende 

orgaanmanifestaties (o.a. neurosarcoidose) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (Volw.) (therapieresistent) 
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Indicatienummer: 914 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente vasculitiden als takayasu, 

polyarteritis nodosa en kawasaki bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1035 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Granulomateuze ziekte en autoimmuun 

cytopenien bij common variabele immuundeficiëntie 

(CVID) e.d.. 

Verkorte indicatie: Granulomateuze ziekte of auto-immuun cytopenie bij 

CVID (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1150 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Colitis ulcerosa bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1151 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente inflammatoire darmziekten (IBD) 
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bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1152 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Sarcoïdose gerelateerde) uveïtis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1153 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: JIA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1154 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder 

Blau syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1234 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis ernstige plaque < 18jr. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1235 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis pustulosa bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type pustulosa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1236 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij therapie resistente toxiciteit van immuuntherapie 

met checkpoint remmers (zoals ipilimumab en 

nivolumab), zoals bijvoorbeeld colitis en pneumonitis 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Toxiciteit checkpointremmer (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1284 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Acne  ́bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente Acné (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1285 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Chronisch Recidiverende 

Multifocale Osteomyelitis (CRMO) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: CRMO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1286 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Hyperostose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Hyperostose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1287 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Pustulose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Pustulose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1288 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Ostitis (SAPHO) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: SAPHO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REMICADE INFUSIEPOEDER FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 15113981 

ATC Code: L04AB02 

Werkzame stof: INFLIXIMAB 

Registratienummer: EU/1/99/116/001 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 320 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige, actieve 

ziekte van Crohn bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum; of bij patiënten die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 
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Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 321 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve ziekte van Crohn met 

fistelvorming bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een conventionele therapie (zoals 

antibiotica, drainage en immunosuppressieve 

therapie). 

Verkorte indicatie: Crohn, met fistelvorming (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 322 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige, actieve ziekte van 

Crohn bij kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die 

nog niet reageerden op conventionele therapieën 

waaronder behandeling met een corticosteroïd, een 

immunomodulator en primaire voedingstherapie; of 

bij pediatrische patiënten die een dergelijke 

behandeling niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 323 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

actieve ziekte wanneer de respons op disease-

modifying antirheumatica (DMARDs), inclusief 

methotrexaat, onvoldoende was. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 325 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve en progressieve artritis psoriatica bij 

volwassen patiënten wanneer de respons op 

voorafgaande therapie met DMARDs onvoldoende 

was. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, combi MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 326 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige plaque 

psoriasis bij volwassen patiënten die niet reageerden 

op een andere systemische therapie met inbegrip van 

ciclosporine, methotrexaat of psoralen-ultraviolet A 

(PUVA), of bij wie een dergelijke therapie gecontra-
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indiceerd is, of die een dergelijke therapie niet 

verdragen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 327 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige actieve colitis 

ulcerosa bij volwassen patiënten die niet voldoende 

reageerden op een conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 328 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstig actieve colitis ulcerosa bij 

kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die niet 

voldoende reageerden op conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 965 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

ernstige, actieve en progressieve ziekte die niet 

eerder behandeld werden met methotrexaat of 

andere DMARDs. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 966 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van actieve en 

progressieve artritis psoriatica bij volwassen 

patiënten wanneer de respons op voorafgaande 

therapie met DMARDs onvoldoende was en die 

intolerantie vertonen voor methotrexaat of bij wie 

methotrexaat gecontra-indiceerd is. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 18 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 
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hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 632 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acneiforme dermatosen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acneiforme dermatosen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 634 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Actieve juveniele idiopatische artritis met 

polyarticulair beloop met onvoldoende respons op 1 

of meerdere disease modifying antirheumatic drugs. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 734 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Conventionele therapie refractaire extra-intestinale 

verschijnselen van inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IBD, extra-intestinaal (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 748 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eosinofiele fasciitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Eosinofiele fasciitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 751 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele actieve spondylitis ankylopoeitica 

(= JIA enthesitis) waarbij er sprake is van 

onvoldoende respons op tenminste twee 

prostaglandinesynthetaseremmers in maximale 

doseringen en andere conventionele behandeling. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 
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Indicatienummer: 843 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Crohn bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 898 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapsing polychondritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polychondritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 908 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische juveniele idiopathische arthritis met 

polyarticulair beloop. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch poly  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 912 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente sarcoidose met onacceptabele 

steroid behoefte en/of bedriegende 

orgaanmanifestaties (o.a. neurosarcoidose) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 914 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente vasculitiden als takayasu, 

polyarteritis nodosa en kawasaki bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1035 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Granulomateuze ziekte en autoimmuun 

cytopenien bij common variabele immuundeficiëntie 

(CVID) e.d.. 

Verkorte indicatie: Granulomateuze ziekte of auto-immuun cytopenie bij 

CVID (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1150 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Colitis ulcerosa bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1151 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1152 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Sarcoïdose gerelateerde) uveïtis bij kinderen. 
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Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1153 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: JIA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1154 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder 

Blau syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1234 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis ernstige plaque < 18jr. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1235 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis pustulosa bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type pustulosa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1236 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij therapie resistente toxiciteit van immuuntherapie 

met checkpoint remmers (zoals ipilimumab en 

nivolumab), zoals bijvoorbeeld colitis en pneumonitis 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Toxiciteit checkpointremmer (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1284 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Acne  ́bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente Acné (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1285 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Chronisch Recidiverende 

Multifocale Osteomyelitis (CRMO) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: CRMO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1286 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Hyperostose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Hyperostose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1287 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Pustulose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Pustulose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1288 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Ostitis (SAPHO) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: SAPHO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REMICADE INFUSIEPOEDER FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 15619109 

ATC Code: L04AB02 

Werkzame stof: INFLIXIMAB 

Registratienummer: EU/1/99/116/001 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 320 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige, actieve 

ziekte van Crohn bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum; of bij patiënten die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 321 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve ziekte van Crohn met 
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fistelvorming bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een conventionele therapie (zoals 

antibiotica, drainage en immunosuppressieve 

therapie). 

Verkorte indicatie: Crohn, met fistelvorming (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 322 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige, actieve ziekte van 

Crohn bij kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die 

nog niet reageerden op conventionele therapieën 

waaronder behandeling met een corticosteroïd, een 

immunomodulator en primaire voedingstherapie; of 

bij pediatrische patiënten die een dergelijke 

behandeling niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 323 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

actieve ziekte wanneer de respons op disease-

modifying antirheumatica (DMARDs), inclusief 

methotrexaat, onvoldoende was. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 325 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve en progressieve artritis psoriatica bij 

volwassen patiënten wanneer de respons op 

voorafgaande therapie met DMARDs onvoldoende 

was. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, combi MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 326 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige plaque 

psoriasis bij volwassen patiënten die niet reageerden 

op een andere systemische therapie met inbegrip van 

ciclosporine, methotrexaat of psoralen-ultraviolet A 

(PUVA), of bij wie een dergelijke therapie gecontra-

indiceerd is, of die een dergelijke therapie niet 

verdragen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 327 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige actieve colitis 

ulcerosa bij volwassen patiënten die niet voldoende 

reageerden op een conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 328 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstig actieve colitis ulcerosa bij 

kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die niet 

voldoende reageerden op conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 965 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

ernstige, actieve en progressieve ziekte die niet 

eerder behandeld werden met methotrexaat of 

andere DMARDs. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 966 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van actieve en 

progressieve artritis psoriatica bij volwassen 

patiënten wanneer de respons op voorafgaande 

therapie met DMARDs onvoldoende was en die 

intolerantie vertonen voor methotrexaat of bij wie 

methotrexaat gecontra-indiceerd is. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 18 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 
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Indicatienummer: 632 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acneiforme dermatosen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acneiforme dermatosen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 634 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Actieve juveniele idiopatische artritis met 

polyarticulair beloop met onvoldoende respons op 1 

of meerdere disease modifying antirheumatic drugs. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 734 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Conventionele therapie refractaire extra-intestinale 

verschijnselen van inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IBD, extra-intestinaal (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 748 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eosinofiele fasciitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Eosinofiele fasciitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 751 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele actieve spondylitis ankylopoeitica 

(= JIA enthesitis) waarbij er sprake is van 

onvoldoende respons op tenminste twee 

prostaglandinesynthetaseremmers in maximale 

doseringen en andere conventionele behandeling. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 843 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Crohn bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 898 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapsing polychondritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polychondritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 908 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische juveniele idiopathische arthritis met 

polyarticulair beloop. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch poly  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 912 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente sarcoidose met onacceptabele 

steroid behoefte en/of bedriegende 

orgaanmanifestaties (o.a. neurosarcoidose) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 914 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente vasculitiden als takayasu, 

polyarteritis nodosa en kawasaki bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 
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Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1035 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Granulomateuze ziekte en autoimmuun 

cytopenien bij common variabele immuundeficiëntie 

(CVID) e.d.. 

Verkorte indicatie: Granulomateuze ziekte of auto-immuun cytopenie bij 

CVID (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1150 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Colitis ulcerosa bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1151 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1152 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Sarcoïdose gerelateerde) uveïtis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1153 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: JIA (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1154 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder 

Blau syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1234 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis ernstige plaque < 18jr. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1235 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis pustulosa bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type pustulosa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1236 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij therapie resistente toxiciteit van immuuntherapie 

met checkpoint remmers (zoals ipilimumab en 

nivolumab), zoals bijvoorbeeld colitis en pneumonitis 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Toxiciteit checkpointremmer (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1284 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Acne  ́bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente Acné (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1285 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Chronisch Recidiverende 

Multifocale Osteomyelitis (CRMO) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: CRMO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1286 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Hyperostose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Hyperostose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1287 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Ernstige therapieresistente Pustulose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Pustulose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1288 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Ostitis (SAPHO) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: SAPHO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REMICADE INFUSIEPOEDER FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 15862518 

ATC Code: L04AB02 

Werkzame stof: INFLIXIMAB 

Registratienummer: EU/1/99/116/003 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 320 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige, actieve 

ziekte van Crohn bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum; of bij patiënten die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 321 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve ziekte van Crohn met 

fistelvorming bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een conventionele therapie (zoals 

antibiotica, drainage en immunosuppressieve 

therapie). 

Verkorte indicatie: Crohn, met fistelvorming (Volw.) (therapieresistent) 
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Indicatienummer: 322 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige, actieve ziekte van 

Crohn bij kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die 

nog niet reageerden op conventionele therapieën 

waaronder behandeling met een corticosteroïd, een 

immunomodulator en primaire voedingstherapie; of 

bij pediatrische patiënten die een dergelijke 

behandeling niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 323 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

actieve ziekte wanneer de respons op disease-

modifying antirheumatica (DMARDs), inclusief 

methotrexaat, onvoldoende was. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 325 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve en progressieve artritis psoriatica bij 

volwassen patiënten wanneer de respons op 

voorafgaande therapie met DMARDs onvoldoende 

was. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, combi MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 326 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige plaque 

psoriasis bij volwassen patiënten die niet reageerden 

op een andere systemische therapie met inbegrip van 

ciclosporine, methotrexaat of psoralen-ultraviolet A 

(PUVA), of bij wie een dergelijke therapie gecontra-

indiceerd is, of die een dergelijke therapie niet 

verdragen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 327 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige actieve colitis 

ulcerosa bij volwassen patiënten die niet voldoende 

reageerden op een conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 
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contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 328 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstig actieve colitis ulcerosa bij 

kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die niet 

voldoende reageerden op conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 965 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

ernstige, actieve en progressieve ziekte die niet 

eerder behandeld werden met methotrexaat of 

andere DMARDs. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 966 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van actieve en 

progressieve artritis psoriatica bij volwassen 

patiënten wanneer de respons op voorafgaande 

therapie met DMARDs onvoldoende was en die 

intolerantie vertonen voor methotrexaat of bij wie 

methotrexaat gecontra-indiceerd is. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 18 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 632 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acneiforme dermatosen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acneiforme dermatosen (Volw.) 
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Indicatienummer: 634 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Actieve juveniele idiopatische artritis met 

polyarticulair beloop met onvoldoende respons op 1 

of meerdere disease modifying antirheumatic drugs. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 734 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Conventionele therapie refractaire extra-intestinale 

verschijnselen van inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IBD, extra-intestinaal (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 748 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eosinofiele fasciitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Eosinofiele fasciitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 751 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele actieve spondylitis ankylopoeitica 

(= JIA enthesitis) waarbij er sprake is van 

onvoldoende respons op tenminste twee 

prostaglandinesynthetaseremmers in maximale 

doseringen en andere conventionele behandeling. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 843 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Crohn bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 898 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapsing polychondritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polychondritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 908 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische juveniele idiopathische arthritis met 

polyarticulair beloop. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch poly  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 912 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente sarcoidose met onacceptabele 

steroid behoefte en/of bedriegende 

orgaanmanifestaties (o.a. neurosarcoidose) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 914 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente vasculitiden als takayasu, 

polyarteritis nodosa en kawasaki bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1035 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Granulomateuze ziekte en autoimmuun 

cytopenien bij common variabele immuundeficiëntie 

(CVID) e.d.. 

Verkorte indicatie: Granulomateuze ziekte of auto-immuun cytopenie bij 

CVID (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1150 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Colitis ulcerosa bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1151 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1152 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Sarcoïdose gerelateerde) uveïtis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1153 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: JIA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1154 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder 

Blau syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Kind 0-18 jaar) 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3307 van 4271 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1234 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis ernstige plaque < 18jr. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1235 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis pustulosa bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type pustulosa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1236 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij therapie resistente toxiciteit van immuuntherapie 

met checkpoint remmers (zoals ipilimumab en 

nivolumab), zoals bijvoorbeeld colitis en pneumonitis 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Toxiciteit checkpointremmer (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1284 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Acne  ́bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente Acné (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1285 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Chronisch Recidiverende 

Multifocale Osteomyelitis (CRMO) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: CRMO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1286 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Hyperostose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Hyperostose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1287 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Pustulose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Pustulose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1288 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Ostitis (SAPHO) bij 
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kinderen. 

Verkorte indicatie: SAPHO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REMICADE INFUSIEPOEDER FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 15865401 

ATC Code: L04AB02 

Werkzame stof: INFLIXIMAB 

Registratienummer: EU/1/99/116/003 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 320 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige, actieve 

ziekte van Crohn bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum; of bij patiënten die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 321 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve ziekte van Crohn met 

fistelvorming bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een conventionele therapie (zoals 

antibiotica, drainage en immunosuppressieve 

therapie). 

Verkorte indicatie: Crohn, met fistelvorming (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 322 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige, actieve ziekte van 

Crohn bij kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die 

nog niet reageerden op conventionele therapieën 

waaronder behandeling met een corticosteroïd, een 
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immunomodulator en primaire voedingstherapie; of 

bij pediatrische patiënten die een dergelijke 

behandeling niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 323 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

actieve ziekte wanneer de respons op disease-

modifying antirheumatica (DMARDs), inclusief 

methotrexaat, onvoldoende was. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 325 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve en progressieve artritis psoriatica bij 

volwassen patiënten wanneer de respons op 

voorafgaande therapie met DMARDs onvoldoende 

was. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, combi MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 326 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige plaque 

psoriasis bij volwassen patiënten die niet reageerden 

op een andere systemische therapie met inbegrip van 

ciclosporine, methotrexaat of psoralen-ultraviolet A 

(PUVA), of bij wie een dergelijke therapie gecontra-

indiceerd is, of die een dergelijke therapie niet 

verdragen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 327 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige actieve colitis 

ulcerosa bij volwassen patiënten die niet voldoende 

reageerden op een conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 328 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: De behandeling van ernstig actieve colitis ulcerosa bij 

kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die niet 

voldoende reageerden op conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 965 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

ernstige, actieve en progressieve ziekte die niet 

eerder behandeld werden met methotrexaat of 

andere DMARDs. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 966 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van actieve en 

progressieve artritis psoriatica bij volwassen 

patiënten wanneer de respons op voorafgaande 

therapie met DMARDs onvoldoende was en die 

intolerantie vertonen voor methotrexaat of bij wie 

methotrexaat gecontra-indiceerd is. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 18 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 632 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acneiforme dermatosen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acneiforme dermatosen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 634 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Actieve juveniele idiopatische artritis met 

polyarticulair beloop met onvoldoende respons op 1 

of meerdere disease modifying antirheumatic drugs. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3311 van 4271 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 734 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Conventionele therapie refractaire extra-intestinale 

verschijnselen van inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IBD, extra-intestinaal (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 748 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eosinofiele fasciitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Eosinofiele fasciitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 751 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele actieve spondylitis ankylopoeitica 

(= JIA enthesitis) waarbij er sprake is van 

onvoldoende respons op tenminste twee 

prostaglandinesynthetaseremmers in maximale 

doseringen en andere conventionele behandeling. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 843 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Crohn bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 898 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapsing polychondritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polychondritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 908 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische juveniele idiopathische arthritis met 

polyarticulair beloop. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch poly  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 912 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente sarcoidose met onacceptabele 

steroid behoefte en/of bedriegende 

orgaanmanifestaties (o.a. neurosarcoidose) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 914 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente vasculitiden als takayasu, 

polyarteritis nodosa en kawasaki bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 
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met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1035 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Granulomateuze ziekte en autoimmuun 

cytopenien bij common variabele immuundeficiëntie 

(CVID) e.d.. 

Verkorte indicatie: Granulomateuze ziekte of auto-immuun cytopenie bij 

CVID (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1150 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Colitis ulcerosa bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1151 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1152 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Sarcoïdose gerelateerde) uveïtis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1153 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: JIA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1154 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder 

Blau syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 
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Indicatienummer: 1234 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis ernstige plaque < 18jr. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1235 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis pustulosa bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type pustulosa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1236 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij therapie resistente toxiciteit van immuuntherapie 

met checkpoint remmers (zoals ipilimumab en 

nivolumab), zoals bijvoorbeeld colitis en pneumonitis 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Toxiciteit checkpointremmer (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1284 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Acne  ́bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente Acné (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1285 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Chronisch Recidiverende 

Multifocale Osteomyelitis (CRMO) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: CRMO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1286 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Hyperostose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Hyperostose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1287 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Pustulose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Pustulose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1288 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Ostitis (SAPHO) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: SAPHO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 
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Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REMICADE INFUSIEPOEDER FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 15865630 

ATC Code: L04AB02 

Werkzame stof: INFLIXIMAB 

Registratienummer: EU/1/99/116/003 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 320 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige, actieve 

ziekte van Crohn bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum; of bij patiënten die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 321 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve ziekte van Crohn met 

fistelvorming bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een conventionele therapie (zoals 

antibiotica, drainage en immunosuppressieve 

therapie). 

Verkorte indicatie: Crohn, met fistelvorming (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 322 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige, actieve ziekte van 

Crohn bij kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die 

nog niet reageerden op conventionele therapieën 

waaronder behandeling met een corticosteroïd, een 

immunomodulator en primaire voedingstherapie; of 

bij pediatrische patiënten die een dergelijke 

behandeling niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 
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Indicatienummer: 323 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

actieve ziekte wanneer de respons op disease-

modifying antirheumatica (DMARDs), inclusief 

methotrexaat, onvoldoende was. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 325 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve en progressieve artritis psoriatica bij 

volwassen patiënten wanneer de respons op 

voorafgaande therapie met DMARDs onvoldoende 

was. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, combi MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 326 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige plaque 

psoriasis bij volwassen patiënten die niet reageerden 

op een andere systemische therapie met inbegrip van 

ciclosporine, methotrexaat of psoralen-ultraviolet A 

(PUVA), of bij wie een dergelijke therapie gecontra-

indiceerd is, of die een dergelijke therapie niet 

verdragen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 327 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige actieve colitis 

ulcerosa bij volwassen patiënten die niet voldoende 

reageerden op een conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 328 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstig actieve colitis ulcerosa bij 

kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die niet 

voldoende reageerden op conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 
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Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 965 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

ernstige, actieve en progressieve ziekte die niet 

eerder behandeld werden met methotrexaat of 

andere DMARDs. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 966 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van actieve en 

progressieve artritis psoriatica bij volwassen 

patiënten wanneer de respons op voorafgaande 

therapie met DMARDs onvoldoende was en die 

intolerantie vertonen voor methotrexaat of bij wie 

methotrexaat gecontra-indiceerd is. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 18 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 632 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acneiforme dermatosen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acneiforme dermatosen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 634 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Actieve juveniele idiopatische artritis met 

polyarticulair beloop met onvoldoende respons op 1 

of meerdere disease modifying antirheumatic drugs. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 
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Indicatienummer: 734 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Conventionele therapie refractaire extra-intestinale 

verschijnselen van inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IBD, extra-intestinaal (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 748 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eosinofiele fasciitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Eosinofiele fasciitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 751 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele actieve spondylitis ankylopoeitica 

(= JIA enthesitis) waarbij er sprake is van 

onvoldoende respons op tenminste twee 

prostaglandinesynthetaseremmers in maximale 

doseringen en andere conventionele behandeling. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 843 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Crohn bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 898 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapsing polychondritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polychondritis (Volw.) 
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Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 908 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische juveniele idiopathische arthritis met 

polyarticulair beloop. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch poly  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 912 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente sarcoidose met onacceptabele 

steroid behoefte en/of bedriegende 

orgaanmanifestaties (o.a. neurosarcoidose) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 914 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente vasculitiden als takayasu, 

polyarteritis nodosa en kawasaki bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1035 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Granulomateuze ziekte en autoimmuun 

cytopenien bij common variabele immuundeficiëntie 

(CVID) e.d.. 

Verkorte indicatie: Granulomateuze ziekte of auto-immuun cytopenie bij 

CVID (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1150 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Colitis ulcerosa bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1151 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1152 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Sarcoïdose gerelateerde) uveïtis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1153 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: JIA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1154 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder 

Blau syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1234 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis ernstige plaque < 18jr. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1235 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis pustulosa bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type pustulosa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1236 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij therapie resistente toxiciteit van immuuntherapie 

met checkpoint remmers (zoals ipilimumab en 

nivolumab), zoals bijvoorbeeld colitis en pneumonitis 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Toxiciteit checkpointremmer (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1284 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Acne  ́bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente Acné (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1285 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Chronisch Recidiverende 

Multifocale Osteomyelitis (CRMO) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: CRMO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1286 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Hyperostose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Hyperostose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1287 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Pustulose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Pustulose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1288 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Ostitis (SAPHO) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: SAPHO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REMICADE INFUSIEPOEDER FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 15922081 
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ATC Code: L04AB02 

Werkzame stof: INFLIXIMAB 

Registratienummer: EU/1/99/116/003 

Fabrikant: MEDCOR PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 320 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige, actieve 

ziekte van Crohn bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum; of bij patiënten die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 321 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve ziekte van Crohn met 

fistelvorming bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een conventionele therapie (zoals 

antibiotica, drainage en immunosuppressieve 

therapie). 

Verkorte indicatie: Crohn, met fistelvorming (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 322 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige, actieve ziekte van 

Crohn bij kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die 

nog niet reageerden op conventionele therapieën 

waaronder behandeling met een corticosteroïd, een 

immunomodulator en primaire voedingstherapie; of 

bij pediatrische patiënten die een dergelijke 

behandeling niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 323 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3323 van 4271 

actieve ziekte wanneer de respons op disease-

modifying antirheumatica (DMARDs), inclusief 

methotrexaat, onvoldoende was. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 325 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve en progressieve artritis psoriatica bij 

volwassen patiënten wanneer de respons op 

voorafgaande therapie met DMARDs onvoldoende 

was. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, combi MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 326 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige plaque 

psoriasis bij volwassen patiënten die niet reageerden 

op een andere systemische therapie met inbegrip van 

ciclosporine, methotrexaat of psoralen-ultraviolet A 

(PUVA), of bij wie een dergelijke therapie gecontra-

indiceerd is, of die een dergelijke therapie niet 

verdragen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 327 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige actieve colitis 

ulcerosa bij volwassen patiënten die niet voldoende 

reageerden op een conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 328 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstig actieve colitis ulcerosa bij 

kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die niet 

voldoende reageerden op conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 965 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 
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met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

ernstige, actieve en progressieve ziekte die niet 

eerder behandeld werden met methotrexaat of 

andere DMARDs. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 966 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van actieve en 

progressieve artritis psoriatica bij volwassen 

patiënten wanneer de respons op voorafgaande 

therapie met DMARDs onvoldoende was en die 

intolerantie vertonen voor methotrexaat of bij wie 

methotrexaat gecontra-indiceerd is. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 18 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 632 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acneiforme dermatosen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acneiforme dermatosen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 634 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Actieve juveniele idiopatische artritis met 

polyarticulair beloop met onvoldoende respons op 1 

of meerdere disease modifying antirheumatic drugs. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 734 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Conventionele therapie refractaire extra-intestinale 

verschijnselen van inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IBD, extra-intestinaal (Volw.) (therapieresistent) 
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Indicatienummer: 748 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eosinofiele fasciitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Eosinofiele fasciitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 751 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele actieve spondylitis ankylopoeitica 

(= JIA enthesitis) waarbij er sprake is van 

onvoldoende respons op tenminste twee 

prostaglandinesynthetaseremmers in maximale 

doseringen en andere conventionele behandeling. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 843 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Crohn bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 898 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapsing polychondritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polychondritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 
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Indicatienummer: 908 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische juveniele idiopathische arthritis met 

polyarticulair beloop. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch poly  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 912 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente sarcoidose met onacceptabele 

steroid behoefte en/of bedriegende 

orgaanmanifestaties (o.a. neurosarcoidose) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 914 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente vasculitiden als takayasu, 

polyarteritis nodosa en kawasaki bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1035 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Granulomateuze ziekte en autoimmuun 

cytopenien bij common variabele immuundeficiëntie 

(CVID) e.d.. 

Verkorte indicatie: Granulomateuze ziekte of auto-immuun cytopenie bij 

CVID (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1150 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Colitis ulcerosa bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1151 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1152 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Sarcoïdose gerelateerde) uveïtis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1153 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: JIA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1154 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder 

Blau syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1234 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis ernstige plaque < 18jr. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1235 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis pustulosa bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type pustulosa (Volw.) 
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Indicatienummer: 1236 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij therapie resistente toxiciteit van immuuntherapie 

met checkpoint remmers (zoals ipilimumab en 

nivolumab), zoals bijvoorbeeld colitis en pneumonitis 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Toxiciteit checkpointremmer (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1284 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Acne  ́bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente Acné (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1285 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Chronisch Recidiverende 

Multifocale Osteomyelitis (CRMO) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: CRMO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1286 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Hyperostose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Hyperostose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1287 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Pustulose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Pustulose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1288 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Ostitis (SAPHO) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: SAPHO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REMICADE INFUSIEPOEDER FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 15971511 

ATC Code: L04AB02 

Werkzame stof: INFLIXIMAB 

Registratienummer: EU/1/99/116/001 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 320 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige, actieve 

ziekte van Crohn bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum; of bij patiënten die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 321 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve ziekte van Crohn met 

fistelvorming bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een conventionele therapie (zoals 

antibiotica, drainage en immunosuppressieve 

therapie). 

Verkorte indicatie: Crohn, met fistelvorming (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 322 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige, actieve ziekte van 

Crohn bij kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die 

nog niet reageerden op conventionele therapieën 

waaronder behandeling met een corticosteroïd, een 

immunomodulator en primaire voedingstherapie; of 

bij pediatrische patiënten die een dergelijke 

behandeling niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 323 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

actieve ziekte wanneer de respons op disease-

modifying antirheumatica (DMARDs), inclusief 

methotrexaat, onvoldoende was. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 325 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve en progressieve artritis psoriatica bij 

volwassen patiënten wanneer de respons op 

voorafgaande therapie met DMARDs onvoldoende 

was. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, combi MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 326 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige plaque 

psoriasis bij volwassen patiënten die niet reageerden 

op een andere systemische therapie met inbegrip van 

ciclosporine, methotrexaat of psoralen-ultraviolet A 

(PUVA), of bij wie een dergelijke therapie gecontra-

indiceerd is, of die een dergelijke therapie niet 

verdragen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 327 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige actieve colitis 

ulcerosa bij volwassen patiënten die niet voldoende 

reageerden op een conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 328 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstig actieve colitis ulcerosa bij 

kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die niet 

voldoende reageerden op conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 965 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

ernstige, actieve en progressieve ziekte die niet 

eerder behandeld werden met methotrexaat of 

andere DMARDs. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 
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Indicatienummer: 966 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van actieve en 

progressieve artritis psoriatica bij volwassen 

patiënten wanneer de respons op voorafgaande 

therapie met DMARDs onvoldoende was en die 

intolerantie vertonen voor methotrexaat of bij wie 

methotrexaat gecontra-indiceerd is. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 18 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 632 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acneiforme dermatosen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acneiforme dermatosen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 634 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Actieve juveniele idiopatische artritis met 

polyarticulair beloop met onvoldoende respons op 1 

of meerdere disease modifying antirheumatic drugs. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 734 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Conventionele therapie refractaire extra-intestinale 

verschijnselen van inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IBD, extra-intestinaal (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 748 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eosinofiele fasciitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Eosinofiele fasciitis (Volw.) 

 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3332 van 4271 

Indicatienummer: 751 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele actieve spondylitis ankylopoeitica 

(= JIA enthesitis) waarbij er sprake is van 

onvoldoende respons op tenminste twee 

prostaglandinesynthetaseremmers in maximale 

doseringen en andere conventionele behandeling. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 843 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Crohn bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 898 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapsing polychondritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polychondritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 908 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische juveniele idiopathische arthritis met 

polyarticulair beloop. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch poly  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 912 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente sarcoidose met onacceptabele 

steroid behoefte en/of bedriegende 

orgaanmanifestaties (o.a. neurosarcoidose) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 914 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente vasculitiden als takayasu, 

polyarteritis nodosa en kawasaki bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1035 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Granulomateuze ziekte en autoimmuun 

cytopenien bij common variabele immuundeficiëntie 

(CVID) e.d.. 

Verkorte indicatie: Granulomateuze ziekte of auto-immuun cytopenie bij 

CVID (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1150 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Colitis ulcerosa bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1151 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1152 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Sarcoïdose gerelateerde) uveïtis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1153 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: JIA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1154 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder 

Blau syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1234 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis ernstige plaque < 18jr. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1235 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis pustulosa bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type pustulosa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1236 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij therapie resistente toxiciteit van immuuntherapie 

met checkpoint remmers (zoals ipilimumab en 

nivolumab), zoals bijvoorbeeld colitis en pneumonitis 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Toxiciteit checkpointremmer (Volw.) 
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Indicatienummer: 1284 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Acne  ́bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente Acné (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1285 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Chronisch Recidiverende 

Multifocale Osteomyelitis (CRMO) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: CRMO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1286 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Hyperostose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Hyperostose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1287 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Pustulose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Pustulose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1288 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Ostitis (SAPHO) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: SAPHO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REMICADE INFUSIEPOEDER FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 16022009 

ATC Code: L04AB02 

Werkzame stof: INFLIXIMAB 

Registratienummer: EU/1/99/116/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 
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Indicatienummer: 320 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige, actieve 

ziekte van Crohn bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum; of bij patiënten die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 321 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve ziekte van Crohn met 

fistelvorming bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een conventionele therapie (zoals 

antibiotica, drainage en immunosuppressieve 

therapie). 

Verkorte indicatie: Crohn, met fistelvorming (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 322 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige, actieve ziekte van 

Crohn bij kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die 

nog niet reageerden op conventionele therapieën 

waaronder behandeling met een corticosteroïd, een 

immunomodulator en primaire voedingstherapie; of 

bij pediatrische patiënten die een dergelijke 

behandeling niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 323 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

actieve ziekte wanneer de respons op disease-

modifying antirheumatica (DMARDs), inclusief 

methotrexaat, onvoldoende was. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 325 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve en progressieve artritis psoriatica bij 

volwassen patiënten wanneer de respons op 

voorafgaande therapie met DMARDs onvoldoende 

was. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, combi MTX (Volw.) 
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Indicatienummer: 326 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige plaque 

psoriasis bij volwassen patiënten die niet reageerden 

op een andere systemische therapie met inbegrip van 

ciclosporine, methotrexaat of psoralen-ultraviolet A 

(PUVA), of bij wie een dergelijke therapie gecontra-

indiceerd is, of die een dergelijke therapie niet 

verdragen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 327 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige actieve colitis 

ulcerosa bij volwassen patiënten die niet voldoende 

reageerden op een conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 328 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstig actieve colitis ulcerosa bij 

kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die niet 

voldoende reageerden op conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 965 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

ernstige, actieve en progressieve ziekte die niet 

eerder behandeld werden met methotrexaat of 

andere DMARDs. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 966 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van actieve en 

progressieve artritis psoriatica bij volwassen 

patiënten wanneer de respons op voorafgaande 
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therapie met DMARDs onvoldoende was en die 

intolerantie vertonen voor methotrexaat of bij wie 

methotrexaat gecontra-indiceerd is. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 18 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 632 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acneiforme dermatosen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acneiforme dermatosen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 634 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Actieve juveniele idiopatische artritis met 

polyarticulair beloop met onvoldoende respons op 1 

of meerdere disease modifying antirheumatic drugs. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 734 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Conventionele therapie refractaire extra-intestinale 

verschijnselen van inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IBD, extra-intestinaal (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 748 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eosinofiele fasciitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Eosinofiele fasciitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 751 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele actieve spondylitis ankylopoeitica 

(= JIA enthesitis) waarbij er sprake is van 

onvoldoende respons op tenminste twee 

prostaglandinesynthetaseremmers in maximale 

doseringen en andere conventionele behandeling. 
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Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 843 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Crohn bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 898 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapsing polychondritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polychondritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 908 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische juveniele idiopathische arthritis met 

polyarticulair beloop. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch poly  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 912 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente sarcoidose met onacceptabele 

steroid behoefte en/of bedriegende 

orgaanmanifestaties (o.a. neurosarcoidose) bij 

volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Sarcoïdose (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 914 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente vasculitiden als takayasu, 

polyarteritis nodosa en kawasaki bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1035 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Granulomateuze ziekte en autoimmuun 

cytopenien bij common variabele immuundeficiëntie 

(CVID) e.d.. 

Verkorte indicatie: Granulomateuze ziekte of auto-immuun cytopenie bij 

CVID (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1150 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Colitis ulcerosa bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1151 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1152 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Sarcoïdose gerelateerde) uveïtis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1153 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: JIA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1154 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder 

Blau syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1234 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis ernstige plaque < 18jr. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1235 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis pustulosa bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type pustulosa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1236 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij therapie resistente toxiciteit van immuuntherapie 

met checkpoint remmers (zoals ipilimumab en 

nivolumab), zoals bijvoorbeeld colitis en pneumonitis 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Toxiciteit checkpointremmer (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1284 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Acne  ́bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente Acné (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1285 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Chronisch Recidiverende 

Multifocale Osteomyelitis (CRMO) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: CRMO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1286 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Hyperostose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Hyperostose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1287 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Pustulose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Pustulose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1288 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Ostitis (SAPHO) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: SAPHO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REMSIMA INFUSIEPOEDER FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 16046781 

ATC Code: L04AB02 

Werkzame stof: INFLIXIMAB 

Registratienummer: EU/1/13/853/001 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 320 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige, actieve 

ziekte van Crohn bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum; of bij patiënten die dergelijke 
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therapieën niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 321 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve ziekte van Crohn met 

fistelvorming bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een conventionele therapie (zoals 

antibiotica, drainage en immunosuppressieve 

therapie). 

Verkorte indicatie: Crohn, met fistelvorming (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 322 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige, actieve ziekte van 

Crohn bij kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die 

nog niet reageerden op conventionele therapieën 

waaronder behandeling met een corticosteroïd, een 

immunomodulator en primaire voedingstherapie; of 

bij pediatrische patiënten die een dergelijke 

behandeling niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 323 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

actieve ziekte wanneer de respons op disease-

modifying antirheumatica (DMARDs), inclusief 

methotrexaat, onvoldoende was. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 325 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve en progressieve artritis psoriatica bij 

volwassen patiënten wanneer de respons op 

voorafgaande therapie met DMARDs onvoldoende 

was. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, combi MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 326 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige plaque 

psoriasis bij volwassen patiënten die niet reageerden 

op een andere systemische therapie met inbegrip van 
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ciclosporine, methotrexaat of psoralen-ultraviolet A 

(PUVA), of bij wie een dergelijke therapie gecontra-

indiceerd is, of die een dergelijke therapie niet 

verdragen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 327 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige actieve colitis 

ulcerosa bij volwassen patiënten die niet voldoende 

reageerden op een conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 328 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstig actieve colitis ulcerosa bij 

kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die niet 

voldoende reageerden op conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 965 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

ernstige, actieve en progressieve ziekte die niet 

eerder behandeld werden met methotrexaat of 

andere DMARDs. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 966 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van actieve en 

progressieve artritis psoriatica bij volwassen 

patiënten wanneer de respons op voorafgaande 

therapie met DMARDs onvoldoende was en die 

intolerantie vertonen voor methotrexaat of bij wie 

methotrexaat gecontra-indiceerd is. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 18 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 632 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acneiforme dermatosen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acneiforme dermatosen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 634 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Actieve juveniele idiopatische artritis met 

polyarticulair beloop met onvoldoende respons op 1 

of meerdere disease modifying antirheumatic drugs. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 734 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Conventionele therapie refractaire extra-intestinale 

verschijnselen van inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IBD, extra-intestinaal (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 748 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eosinofiele fasciitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Eosinofiele fasciitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 751 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele actieve spondylitis ankylopoeitica 

(= JIA enthesitis) waarbij er sprake is van 

onvoldoende respons op tenminste twee 

prostaglandinesynthetaseremmers in maximale 

doseringen en andere conventionele behandeling. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 
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Indicatienummer: 843 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Crohn bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 898 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapsing polychondritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polychondritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 908 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische juveniele idiopathische arthritis met 

polyarticulair beloop. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch poly  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 912 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente sarcoidose met onacceptabele 

steroid behoefte en/of bedriegende 

orgaanmanifestaties (o.a. neurosarcoidose) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 914 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente vasculitiden als takayasu, 

polyarteritis nodosa en kawasaki bij kinderen. 
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Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1035 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Granulomateuze ziekte en autoimmuun 

cytopenien bij common variabele immuundeficiëntie 

(CVID) e.d.. 

Verkorte indicatie: Granulomateuze ziekte of auto-immuun cytopenie bij 

CVID (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1150 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Colitis ulcerosa bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1151 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1152 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Sarcoïdose gerelateerde) uveïtis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1153 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: JIA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1154 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder 

Blau syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1234 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis ernstige plaque < 18jr. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1235 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis pustulosa bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type pustulosa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1236 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij therapie resistente toxiciteit van immuuntherapie 

met checkpoint remmers (zoals ipilimumab en 

nivolumab), zoals bijvoorbeeld colitis en pneumonitis 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Toxiciteit checkpointremmer (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1284 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Acne  ́bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente Acné (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1285 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Chronisch Recidiverende 

Multifocale Osteomyelitis (CRMO) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: CRMO (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1286 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Hyperostose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Hyperostose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1287 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Pustulose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Pustulose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1288 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Ostitis (SAPHO) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: SAPHO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REMSIMA INFUSIEPOEDER FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 16056086 

ATC Code: L04AB02 

Werkzame stof: INFLIXIMAB 

Registratienummer: EU/1/13/853/001 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 320 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige, actieve 

ziekte van Crohn bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum; of bij patiënten die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 321 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve ziekte van Crohn met 

fistelvorming bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een conventionele therapie (zoals 

antibiotica, drainage en immunosuppressieve 

therapie). 

Verkorte indicatie: Crohn, met fistelvorming (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 322 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige, actieve ziekte van 

Crohn bij kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die 

nog niet reageerden op conventionele therapieën 

waaronder behandeling met een corticosteroïd, een 

immunomodulator en primaire voedingstherapie; of 

bij pediatrische patiënten die een dergelijke 

behandeling niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 323 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

actieve ziekte wanneer de respons op disease-

modifying antirheumatica (DMARDs), inclusief 

methotrexaat, onvoldoende was. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 325 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve en progressieve artritis psoriatica bij 

volwassen patiënten wanneer de respons op 

voorafgaande therapie met DMARDs onvoldoende 

was. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, combi MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 326 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige plaque 

psoriasis bij volwassen patiënten die niet reageerden 

op een andere systemische therapie met inbegrip van 

ciclosporine, methotrexaat of psoralen-ultraviolet A 

(PUVA), of bij wie een dergelijke therapie gecontra-

indiceerd is, of die een dergelijke therapie niet 

verdragen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 
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Indicatienummer: 327 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige actieve colitis 

ulcerosa bij volwassen patiënten die niet voldoende 

reageerden op een conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 328 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstig actieve colitis ulcerosa bij 

kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die niet 

voldoende reageerden op conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 965 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

ernstige, actieve en progressieve ziekte die niet 

eerder behandeld werden met methotrexaat of 

andere DMARDs. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 966 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van actieve en 

progressieve artritis psoriatica bij volwassen 

patiënten wanneer de respons op voorafgaande 

therapie met DMARDs onvoldoende was en die 

intolerantie vertonen voor methotrexaat of bij wie 

methotrexaat gecontra-indiceerd is. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 18 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 
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jaar)(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 632 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acneiforme dermatosen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acneiforme dermatosen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 634 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Actieve juveniele idiopatische artritis met 

polyarticulair beloop met onvoldoende respons op 1 

of meerdere disease modifying antirheumatic drugs. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 734 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Conventionele therapie refractaire extra-intestinale 

verschijnselen van inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IBD, extra-intestinaal (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 748 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eosinofiele fasciitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Eosinofiele fasciitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 751 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele actieve spondylitis ankylopoeitica 

(= JIA enthesitis) waarbij er sprake is van 

onvoldoende respons op tenminste twee 

prostaglandinesynthetaseremmers in maximale 

doseringen en andere conventionele behandeling. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 843 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Crohn bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 0-6 jaar) 
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Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 898 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapsing polychondritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polychondritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 908 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische juveniele idiopathische arthritis met 

polyarticulair beloop. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch poly  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 912 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente sarcoidose met onacceptabele 

steroid behoefte en/of bedriegende 

orgaanmanifestaties (o.a. neurosarcoidose) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 914 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente vasculitiden als takayasu, 

polyarteritis nodosa en kawasaki bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 
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Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1035 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Granulomateuze ziekte en autoimmuun 

cytopenien bij common variabele immuundeficiëntie 

(CVID) e.d.. 

Verkorte indicatie: Granulomateuze ziekte of auto-immuun cytopenie bij 

CVID (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1150 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Colitis ulcerosa bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1151 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1152 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Sarcoïdose gerelateerde) uveïtis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1153 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: JIA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1154 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder 

Blau syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1234 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis ernstige plaque < 18jr. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1235 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis pustulosa bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type pustulosa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1236 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij therapie resistente toxiciteit van immuuntherapie 

met checkpoint remmers (zoals ipilimumab en 

nivolumab), zoals bijvoorbeeld colitis en pneumonitis 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Toxiciteit checkpointremmer (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1284 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Acne  ́bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente Acné (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1285 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Chronisch Recidiverende 

Multifocale Osteomyelitis (CRMO) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: CRMO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1286 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Hyperostose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Hyperostose (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1287 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Pustulose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Pustulose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1288 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Ostitis (SAPHO) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: SAPHO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REMSIMA INFUSIEPOEDER FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 16078845 

ATC Code: L04AB02 

Werkzame stof: INFLIXIMAB 

Registratienummer: EU/1/13/853/001 

Fabrikant: MEDCOR PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 320 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige, actieve 

ziekte van Crohn bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum; of bij patiënten die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 321 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve ziekte van Crohn met 

fistelvorming bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een conventionele therapie (zoals 

antibiotica, drainage en immunosuppressieve 

therapie). 
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Verkorte indicatie: Crohn, met fistelvorming (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 322 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige, actieve ziekte van 

Crohn bij kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die 

nog niet reageerden op conventionele therapieën 

waaronder behandeling met een corticosteroïd, een 

immunomodulator en primaire voedingstherapie; of 

bij pediatrische patiënten die een dergelijke 

behandeling niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 323 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

actieve ziekte wanneer de respons op disease-

modifying antirheumatica (DMARDs), inclusief 

methotrexaat, onvoldoende was. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 325 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve en progressieve artritis psoriatica bij 

volwassen patiënten wanneer de respons op 

voorafgaande therapie met DMARDs onvoldoende 

was. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, combi MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 326 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige plaque 

psoriasis bij volwassen patiënten die niet reageerden 

op een andere systemische therapie met inbegrip van 

ciclosporine, methotrexaat of psoralen-ultraviolet A 

(PUVA), of bij wie een dergelijke therapie gecontra-

indiceerd is, of die een dergelijke therapie niet 

verdragen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 327 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige actieve colitis 

ulcerosa bij volwassen patiënten die niet voldoende 

reageerden op een conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 
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(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 328 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstig actieve colitis ulcerosa bij 

kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die niet 

voldoende reageerden op conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 965 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

ernstige, actieve en progressieve ziekte die niet 

eerder behandeld werden met methotrexaat of 

andere DMARDs. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 966 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van actieve en 

progressieve artritis psoriatica bij volwassen 

patiënten wanneer de respons op voorafgaande 

therapie met DMARDs onvoldoende was en die 

intolerantie vertonen voor methotrexaat of bij wie 

methotrexaat gecontra-indiceerd is. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 18 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 632 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acneiforme dermatosen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acneiforme dermatosen (Volw.) 
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Indicatienummer: 634 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Actieve juveniele idiopatische artritis met 

polyarticulair beloop met onvoldoende respons op 1 

of meerdere disease modifying antirheumatic drugs. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 734 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Conventionele therapie refractaire extra-intestinale 

verschijnselen van inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IBD, extra-intestinaal (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 748 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eosinofiele fasciitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Eosinofiele fasciitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 751 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele actieve spondylitis ankylopoeitica 

(= JIA enthesitis) waarbij er sprake is van 

onvoldoende respons op tenminste twee 

prostaglandinesynthetaseremmers in maximale 

doseringen en andere conventionele behandeling. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 843 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Crohn bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 
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Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 898 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapsing polychondritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polychondritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 908 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische juveniele idiopathische arthritis met 

polyarticulair beloop. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch poly  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 912 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente sarcoidose met onacceptabele 

steroid behoefte en/of bedriegende 

orgaanmanifestaties (o.a. neurosarcoidose) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 914 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente vasculitiden als takayasu, 

polyarteritis nodosa en kawasaki bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 
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Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1035 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Granulomateuze ziekte en autoimmuun 

cytopenien bij common variabele immuundeficiëntie 

(CVID) e.d.. 

Verkorte indicatie: Granulomateuze ziekte of auto-immuun cytopenie bij 

CVID (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1150 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Colitis ulcerosa bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1151 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1152 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Sarcoïdose gerelateerde) uveïtis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1153 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: JIA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1154 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder 
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Blau syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1234 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis ernstige plaque < 18jr. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1235 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis pustulosa bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type pustulosa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1236 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij therapie resistente toxiciteit van immuuntherapie 

met checkpoint remmers (zoals ipilimumab en 

nivolumab), zoals bijvoorbeeld colitis en pneumonitis 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Toxiciteit checkpointremmer (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1284 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Acne  ́bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente Acné (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1285 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Chronisch Recidiverende 

Multifocale Osteomyelitis (CRMO) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: CRMO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1286 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Hyperostose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Hyperostose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1287 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Pustulose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Pustulose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1288 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Ostitis (SAPHO) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: SAPHO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REMSIMA INFUSIEPOEDER FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 16086287 

ATC Code: L04AB02 

Werkzame stof: INFLIXIMAB 

Registratienummer: EU/1/13/853/001 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 320 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige, actieve 

ziekte van Crohn bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum; of bij patiënten die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 321 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve ziekte van Crohn met 

fistelvorming bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een conventionele therapie (zoals 

antibiotica, drainage en immunosuppressieve 

therapie). 

Verkorte indicatie: Crohn, met fistelvorming (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 322 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige, actieve ziekte van 

Crohn bij kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die 
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nog niet reageerden op conventionele therapieën 

waaronder behandeling met een corticosteroïd, een 

immunomodulator en primaire voedingstherapie; of 

bij pediatrische patiënten die een dergelijke 

behandeling niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 323 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

actieve ziekte wanneer de respons op disease-

modifying antirheumatica (DMARDs), inclusief 

methotrexaat, onvoldoende was. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 325 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve en progressieve artritis psoriatica bij 

volwassen patiënten wanneer de respons op 

voorafgaande therapie met DMARDs onvoldoende 

was. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, combi MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 326 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige plaque 

psoriasis bij volwassen patiënten die niet reageerden 

op een andere systemische therapie met inbegrip van 

ciclosporine, methotrexaat of psoralen-ultraviolet A 

(PUVA), of bij wie een dergelijke therapie gecontra-

indiceerd is, of die een dergelijke therapie niet 

verdragen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 327 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige actieve colitis 

ulcerosa bij volwassen patiënten die niet voldoende 

reageerden op een conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 
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Indicatienummer: 328 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstig actieve colitis ulcerosa bij 

kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die niet 

voldoende reageerden op conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 965 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

ernstige, actieve en progressieve ziekte die niet 

eerder behandeld werden met methotrexaat of 

andere DMARDs. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 966 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van actieve en 

progressieve artritis psoriatica bij volwassen 

patiënten wanneer de respons op voorafgaande 

therapie met DMARDs onvoldoende was en die 

intolerantie vertonen voor methotrexaat of bij wie 

methotrexaat gecontra-indiceerd is. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 18 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 632 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acneiforme dermatosen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acneiforme dermatosen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 634 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Actieve juveniele idiopatische artritis met 

polyarticulair beloop met onvoldoende respons op 1 

of meerdere disease modifying antirheumatic drugs. 
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Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 734 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Conventionele therapie refractaire extra-intestinale 

verschijnselen van inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IBD, extra-intestinaal (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 748 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eosinofiele fasciitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Eosinofiele fasciitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 751 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele actieve spondylitis ankylopoeitica 

(= JIA enthesitis) waarbij er sprake is van 

onvoldoende respons op tenminste twee 

prostaglandinesynthetaseremmers in maximale 

doseringen en andere conventionele behandeling. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 843 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Crohn bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3367 van 4271 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 898 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapsing polychondritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polychondritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 908 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische juveniele idiopathische arthritis met 

polyarticulair beloop. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch poly  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 912 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente sarcoidose met onacceptabele 

steroid behoefte en/of bedriegende 

orgaanmanifestaties (o.a. neurosarcoidose) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 914 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente vasculitiden als takayasu, 

polyarteritis nodosa en kawasaki bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 
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wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1035 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Granulomateuze ziekte en autoimmuun 

cytopenien bij common variabele immuundeficiëntie 

(CVID) e.d.. 

Verkorte indicatie: Granulomateuze ziekte of auto-immuun cytopenie bij 

CVID (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1150 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Colitis ulcerosa bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1151 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1152 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Sarcoïdose gerelateerde) uveïtis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1153 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: JIA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1154 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder 

Blau syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 
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orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1234 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis ernstige plaque < 18jr. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1235 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis pustulosa bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type pustulosa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1236 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij therapie resistente toxiciteit van immuuntherapie 

met checkpoint remmers (zoals ipilimumab en 

nivolumab), zoals bijvoorbeeld colitis en pneumonitis 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Toxiciteit checkpointremmer (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1284 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Acne  ́bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente Acné (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1285 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Chronisch Recidiverende 

Multifocale Osteomyelitis (CRMO) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: CRMO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1286 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Hyperostose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Hyperostose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1287 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Pustulose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Pustulose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1288 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Ostitis (SAPHO) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: SAPHO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 
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Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REMSIMA INFUSIEPOEDER FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 16089995 

ATC Code: L04AB02 

Werkzame stof: INFLIXIMAB 

Registratienummer: EU/1/13/853/001 

Fabrikant: MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 320 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige, actieve 

ziekte van Crohn bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum; of bij patiënten die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 321 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve ziekte van Crohn met 

fistelvorming bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een conventionele therapie (zoals 

antibiotica, drainage en immunosuppressieve 

therapie). 

Verkorte indicatie: Crohn, met fistelvorming (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 322 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige, actieve ziekte van 

Crohn bij kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die 

nog niet reageerden op conventionele therapieën 

waaronder behandeling met een corticosteroïd, een 

immunomodulator en primaire voedingstherapie; of 

bij pediatrische patiënten die een dergelijke 

behandeling niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 
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intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 323 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

actieve ziekte wanneer de respons op disease-

modifying antirheumatica (DMARDs), inclusief 

methotrexaat, onvoldoende was. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 325 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve en progressieve artritis psoriatica bij 

volwassen patiënten wanneer de respons op 

voorafgaande therapie met DMARDs onvoldoende 

was. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, combi MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 326 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige plaque 

psoriasis bij volwassen patiënten die niet reageerden 

op een andere systemische therapie met inbegrip van 

ciclosporine, methotrexaat of psoralen-ultraviolet A 

(PUVA), of bij wie een dergelijke therapie gecontra-

indiceerd is, of die een dergelijke therapie niet 

verdragen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 327 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige actieve colitis 

ulcerosa bij volwassen patiënten die niet voldoende 

reageerden op een conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 328 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstig actieve colitis ulcerosa bij 

kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die niet 

voldoende reageerden op conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 
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therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 965 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

ernstige, actieve en progressieve ziekte die niet 

eerder behandeld werden met methotrexaat of 

andere DMARDs. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 966 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van actieve en 

progressieve artritis psoriatica bij volwassen 

patiënten wanneer de respons op voorafgaande 

therapie met DMARDs onvoldoende was en die 

intolerantie vertonen voor methotrexaat of bij wie 

methotrexaat gecontra-indiceerd is. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 18 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 632 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acneiforme dermatosen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acneiforme dermatosen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 634 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Actieve juveniele idiopatische artritis met 

polyarticulair beloop met onvoldoende respons op 1 

of meerdere disease modifying antirheumatic drugs. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 
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Indicatienummer: 734 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Conventionele therapie refractaire extra-intestinale 

verschijnselen van inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IBD, extra-intestinaal (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 748 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eosinofiele fasciitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Eosinofiele fasciitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 751 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele actieve spondylitis ankylopoeitica 

(= JIA enthesitis) waarbij er sprake is van 

onvoldoende respons op tenminste twee 

prostaglandinesynthetaseremmers in maximale 

doseringen en andere conventionele behandeling. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 843 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Crohn bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 898 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Relapsing polychondritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polychondritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 908 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische juveniele idiopathische arthritis met 

polyarticulair beloop. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch poly  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 912 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente sarcoidose met onacceptabele 

steroid behoefte en/of bedriegende 

orgaanmanifestaties (o.a. neurosarcoidose) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 914 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente vasculitiden als takayasu, 

polyarteritis nodosa en kawasaki bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 
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Indicatienummer: 1035 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Granulomateuze ziekte en autoimmuun 

cytopenien bij common variabele immuundeficiëntie 

(CVID) e.d.. 

Verkorte indicatie: Granulomateuze ziekte of auto-immuun cytopenie bij 

CVID (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1150 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Colitis ulcerosa bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1151 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1152 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Sarcoïdose gerelateerde) uveïtis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1153 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: JIA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1154 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder 

Blau syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1234 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis ernstige plaque < 18jr. 
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Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1235 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis pustulosa bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type pustulosa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1236 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij therapie resistente toxiciteit van immuuntherapie 

met checkpoint remmers (zoals ipilimumab en 

nivolumab), zoals bijvoorbeeld colitis en pneumonitis 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Toxiciteit checkpointremmer (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1284 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Acne  ́bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente Acné (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1285 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Chronisch Recidiverende 

Multifocale Osteomyelitis (CRMO) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: CRMO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1286 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Hyperostose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Hyperostose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1287 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Pustulose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Pustulose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1288 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Ostitis (SAPHO) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: SAPHO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REMSIMA INFUSIEPOEDER FLACON 100MG 
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Zindex nummer: 16101731 

ATC Code: L04AB02 

Werkzame stof: INFLIXIMAB 

Registratienummer: EU/1/13/853/001 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 320 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige, actieve 

ziekte van Crohn bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum; of bij patiënten die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 321 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve ziekte van Crohn met 

fistelvorming bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een conventionele therapie (zoals 

antibiotica, drainage en immunosuppressieve 

therapie). 

Verkorte indicatie: Crohn, met fistelvorming (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 322 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige, actieve ziekte van 

Crohn bij kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die 

nog niet reageerden op conventionele therapieën 

waaronder behandeling met een corticosteroïd, een 

immunomodulator en primaire voedingstherapie; of 

bij pediatrische patiënten die een dergelijke 

behandeling niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 323 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 
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klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

actieve ziekte wanneer de respons op disease-

modifying antirheumatica (DMARDs), inclusief 

methotrexaat, onvoldoende was. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 325 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve en progressieve artritis psoriatica bij 

volwassen patiënten wanneer de respons op 

voorafgaande therapie met DMARDs onvoldoende 

was. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, combi MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 326 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige plaque 

psoriasis bij volwassen patiënten die niet reageerden 

op een andere systemische therapie met inbegrip van 

ciclosporine, methotrexaat of psoralen-ultraviolet A 

(PUVA), of bij wie een dergelijke therapie gecontra-

indiceerd is, of die een dergelijke therapie niet 

verdragen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 327 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige actieve colitis 

ulcerosa bij volwassen patiënten die niet voldoende 

reageerden op een conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 328 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstig actieve colitis ulcerosa bij 

kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die niet 

voldoende reageerden op conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 965 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

ernstige, actieve en progressieve ziekte die niet 

eerder behandeld werden met methotrexaat of 

andere DMARDs. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 966 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van actieve en 

progressieve artritis psoriatica bij volwassen 

patiënten wanneer de respons op voorafgaande 

therapie met DMARDs onvoldoende was en die 

intolerantie vertonen voor methotrexaat of bij wie 

methotrexaat gecontra-indiceerd is. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 18 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 632 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acneiforme dermatosen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acneiforme dermatosen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 634 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Actieve juveniele idiopatische artritis met 

polyarticulair beloop met onvoldoende respons op 1 

of meerdere disease modifying antirheumatic drugs. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 734 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Conventionele therapie refractaire extra-intestinale 

verschijnselen van inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: IBD, extra-intestinaal (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 748 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eosinofiele fasciitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Eosinofiele fasciitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 751 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele actieve spondylitis ankylopoeitica 

(= JIA enthesitis) waarbij er sprake is van 

onvoldoende respons op tenminste twee 

prostaglandinesynthetaseremmers in maximale 

doseringen en andere conventionele behandeling. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 843 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Crohn bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 898 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapsing polychondritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polychondritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 
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Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 908 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische juveniele idiopathische arthritis met 

polyarticulair beloop. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch poly  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 912 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente sarcoidose met onacceptabele 

steroid behoefte en/of bedriegende 

orgaanmanifestaties (o.a. neurosarcoidose) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 914 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente vasculitiden als takayasu, 

polyarteritis nodosa en kawasaki bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1035 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Granulomateuze ziekte en autoimmuun 

cytopenien bij common variabele immuundeficiëntie 

(CVID) e.d.. 

Verkorte indicatie: Granulomateuze ziekte of auto-immuun cytopenie bij 
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CVID (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1150 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Colitis ulcerosa bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1151 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1152 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Sarcoïdose gerelateerde) uveïtis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1153 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: JIA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1154 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder 

Blau syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1234 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis ernstige plaque < 18jr. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1235 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis pustulosa bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type pustulosa (Volw.) 
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Indicatienummer: 1236 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij therapie resistente toxiciteit van immuuntherapie 

met checkpoint remmers (zoals ipilimumab en 

nivolumab), zoals bijvoorbeeld colitis en pneumonitis 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Toxiciteit checkpointremmer (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1284 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Acne  ́bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente Acné (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1285 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Chronisch Recidiverende 

Multifocale Osteomyelitis (CRMO) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: CRMO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1286 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Hyperostose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Hyperostose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1287 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Pustulose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Pustulose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1288 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Ostitis (SAPHO) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: SAPHO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REMSIMA INFUSIEPOEDER FLACON 100MG 
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Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 320 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige, actieve 

ziekte van Crohn bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum; of bij patiënten die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 321 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve ziekte van Crohn met 

fistelvorming bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een conventionele therapie (zoals 

antibiotica, drainage en immunosuppressieve 

therapie). 

Verkorte indicatie: Crohn, met fistelvorming (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 322 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige, actieve ziekte van 

Crohn bij kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die 

nog niet reageerden op conventionele therapieën 

waaronder behandeling met een corticosteroïd, een 

immunomodulator en primaire voedingstherapie; of 

bij pediatrische patiënten die een dergelijke 

behandeling niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 323 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

actieve ziekte wanneer de respons op disease-

modifying antirheumatica (DMARDs), inclusief 

methotrexaat, onvoldoende was. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 
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Indicatienummer: 325 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve en progressieve artritis psoriatica bij 

volwassen patiënten wanneer de respons op 

voorafgaande therapie met DMARDs onvoldoende 

was. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, combi MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 326 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige plaque 

psoriasis bij volwassen patiënten die niet reageerden 

op een andere systemische therapie met inbegrip van 

ciclosporine, methotrexaat of psoralen-ultraviolet A 

(PUVA), of bij wie een dergelijke therapie gecontra-

indiceerd is, of die een dergelijke therapie niet 

verdragen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 327 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige actieve colitis 

ulcerosa bij volwassen patiënten die niet voldoende 

reageerden op een conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 328 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstig actieve colitis ulcerosa bij 

kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die niet 

voldoende reageerden op conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 965 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

ernstige, actieve en progressieve ziekte die niet 

eerder behandeld werden met methotrexaat of 
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andere DMARDs. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 966 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van actieve en 

progressieve artritis psoriatica bij volwassen 

patiënten wanneer de respons op voorafgaande 

therapie met DMARDs onvoldoende was en die 

intolerantie vertonen voor methotrexaat of bij wie 

methotrexaat gecontra-indiceerd is. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 18 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 632 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acneiforme dermatosen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acneiforme dermatosen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 634 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Actieve juveniele idiopatische artritis met 

polyarticulair beloop met onvoldoende respons op 1 

of meerdere disease modifying antirheumatic drugs. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 734 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Conventionele therapie refractaire extra-intestinale 

verschijnselen van inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IBD, extra-intestinaal (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 748 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eosinofiele fasciitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Eosinofiele fasciitis (Volw.) 
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Indicatienummer: 751 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele actieve spondylitis ankylopoeitica 

(= JIA enthesitis) waarbij er sprake is van 

onvoldoende respons op tenminste twee 

prostaglandinesynthetaseremmers in maximale 

doseringen en andere conventionele behandeling. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 843 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Crohn bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 898 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapsing polychondritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polychondritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 908 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische juveniele idiopathische arthritis met 

polyarticulair beloop. 
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Verkorte indicatie: JIA-systemisch poly  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 912 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente sarcoidose met onacceptabele 

steroid behoefte en/of bedriegende 

orgaanmanifestaties (o.a. neurosarcoidose) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 914 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente vasculitiden als takayasu, 

polyarteritis nodosa en kawasaki bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1035 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Granulomateuze ziekte en autoimmuun 

cytopenien bij common variabele immuundeficiëntie 

(CVID) e.d.. 

Verkorte indicatie: Granulomateuze ziekte of auto-immuun cytopenie bij 

CVID (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1150 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Colitis ulcerosa bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1151 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1152 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Sarcoïdose gerelateerde) uveïtis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1153 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: JIA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1154 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder 

Blau syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1234 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis ernstige plaque < 18jr. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1235 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis pustulosa bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type pustulosa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1236 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij therapie resistente toxiciteit van immuuntherapie 

met checkpoint remmers (zoals ipilimumab en 

nivolumab), zoals bijvoorbeeld colitis en pneumonitis 
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bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Toxiciteit checkpointremmer (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1284 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Acne  ́bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente Acné (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1285 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Chronisch Recidiverende 

Multifocale Osteomyelitis (CRMO) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: CRMO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1286 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Hyperostose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Hyperostose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1287 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Pustulose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Pustulose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1288 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Ostitis (SAPHO) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: SAPHO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REMSIMA INFUSIEPOEDER FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 16199340 

ATC Code: L04AB02 

Werkzame stof: INFLIXIMAB 

Registratienummer: EU/1/13/853/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 
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Indicatienummer: 320 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige, actieve 

ziekte van Crohn bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum; of bij patiënten die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 321 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve ziekte van Crohn met 

fistelvorming bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een conventionele therapie (zoals 

antibiotica, drainage en immunosuppressieve 

therapie). 

Verkorte indicatie: Crohn, met fistelvorming (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 322 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige, actieve ziekte van 

Crohn bij kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die 

nog niet reageerden op conventionele therapieën 

waaronder behandeling met een corticosteroïd, een 

immunomodulator en primaire voedingstherapie; of 

bij pediatrische patiënten die een dergelijke 

behandeling niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 323 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

actieve ziekte wanneer de respons op disease-

modifying antirheumatica (DMARDs), inclusief 

methotrexaat, onvoldoende was. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 325 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve en progressieve artritis psoriatica bij 

volwassen patiënten wanneer de respons op 

voorafgaande therapie met DMARDs onvoldoende 
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was. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, combi MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 326 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige plaque 

psoriasis bij volwassen patiënten die niet reageerden 

op een andere systemische therapie met inbegrip van 

ciclosporine, methotrexaat of psoralen-ultraviolet A 

(PUVA), of bij wie een dergelijke therapie gecontra-

indiceerd is, of die een dergelijke therapie niet 

verdragen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 327 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige actieve colitis 

ulcerosa bij volwassen patiënten die niet voldoende 

reageerden op een conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 328 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstig actieve colitis ulcerosa bij 

kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die niet 

voldoende reageerden op conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 965 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

ernstige, actieve en progressieve ziekte die niet 

eerder behandeld werden met methotrexaat of 

andere DMARDs. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 966 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van actieve en 
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progressieve artritis psoriatica bij volwassen 

patiënten wanneer de respons op voorafgaande 

therapie met DMARDs onvoldoende was en die 

intolerantie vertonen voor methotrexaat of bij wie 

methotrexaat gecontra-indiceerd is. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 18 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 632 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acneiforme dermatosen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acneiforme dermatosen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 634 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Actieve juveniele idiopatische artritis met 

polyarticulair beloop met onvoldoende respons op 1 

of meerdere disease modifying antirheumatic drugs. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 734 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Conventionele therapie refractaire extra-intestinale 

verschijnselen van inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IBD, extra-intestinaal (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 748 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eosinofiele fasciitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Eosinofiele fasciitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 751 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele actieve spondylitis ankylopoeitica 

(= JIA enthesitis) waarbij er sprake is van 

onvoldoende respons op tenminste twee 
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prostaglandinesynthetaseremmers in maximale 

doseringen en andere conventionele behandeling. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 843 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Crohn bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 898 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapsing polychondritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polychondritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 908 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische juveniele idiopathische arthritis met 

polyarticulair beloop. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch poly  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 912 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente sarcoidose met onacceptabele 

steroid behoefte en/of bedriegende 
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orgaanmanifestaties (o.a. neurosarcoidose) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 914 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente vasculitiden als takayasu, 

polyarteritis nodosa en kawasaki bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1035 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Granulomateuze ziekte en autoimmuun 

cytopenien bij common variabele immuundeficiëntie 

(CVID) e.d.. 

Verkorte indicatie: Granulomateuze ziekte of auto-immuun cytopenie bij 

CVID (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1150 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Colitis ulcerosa bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 0-6 jaar) 
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Indicatienummer: 1151 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1152 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Sarcoïdose gerelateerde) uveïtis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1153 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: JIA (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1154 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder 

Blau syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1234 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis ernstige plaque < 18jr. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1235 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis pustulosa bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type pustulosa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1236 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij therapie resistente toxiciteit van immuuntherapie 

met checkpoint remmers (zoals ipilimumab en 

nivolumab), zoals bijvoorbeeld colitis en pneumonitis 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Toxiciteit checkpointremmer (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1284 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Acne  ́bij kinderen. 
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Verkorte indicatie: Therapieresistente Acné (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1285 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Chronisch Recidiverende 

Multifocale Osteomyelitis (CRMO) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: CRMO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1286 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Hyperostose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Hyperostose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1287 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Pustulose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Pustulose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1288 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Ostitis (SAPHO) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: SAPHO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REPLAGAL INFVLST CONC 1MG/ML FLACON 3,5ML 

 

Zindex nummer: 16244265 

ATC Code: A16AB03 

Werkzame stof: AGALSIDASE ALFA 

Registratienummer: EU/1/01/189/001 

Fabrikant: SHIRE NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 28 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Langdurige enzymvervangende therapie bij patiënten 

met een bevestigde diagnose van de ziekte van Fabry 

(tekort aan a-galactosidase A). 

Verkorte indicatie: Ziekte van Fabry (Volw. en Kind 7-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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REPLAGAL INFVLST CONC 1MG/ML FLACON 3,5ML 

 

Zindex nummer: 16244273 

ATC Code: A16AB03 

Werkzame stof: AGALSIDASE ALFA 

Registratienummer: EU/1/01/189/003 

Fabrikant: SHIRE NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 28 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Langdurige enzymvervangende therapie bij patiënten 

met een bevestigde diagnose van de ziekte van Fabry 

(tekort aan a-galactosidase A). 

Verkorte indicatie: Ziekte van Fabry (Volw. en Kind 7-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

RESPREEZA INFPDR FLACON 1000MG +SOLV 20ML +TOEBEH 

 

Zindex nummer: 16213904 

ATC Code: B02AB02 

Werkzame stof: ALFA-1-PROTEINASEREMMER 

Registratienummer: EU/1/15/1006/001 

Fabrikant: CSL BEHRING BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1339 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor langdurige aanvullende therapie bij patiënten 

met een tekort aan alfa1-proteïnaseremmer 

[fenotypes PiZZ, PiZ(nul), Pi (nul,nul), en PiSZ] 

binnen de grenzen van een matig ernstige 

luchtwegobstructie (FEV1 35–60%) en de evaluatie 

van de klinische conditie (handicap). 

Verkorte indicatie: Alfa-1-proteïnaseremmerdeficiëntie (FEV1 35-60%) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1316 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij een onderhoudsbehandeling, voor 

het vertragen van de progressie van emfyseem bij 

volwassenen met gedocumenteerde ernstige alfa1-

proteïnaseremmerdeficiëntie (bv. genotypes PiZZ, 

PiZ(nul), Pi(nul,nul), PiSZ). 

Verkorte indicatie: Alfa-1-proteïnaseremmerdeficiëntie, 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1317 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij volwassenen met gedocumenteerde ernstige 

afla1-proteïnaseremmerdeficiëntie met een genotype 

Null/Null of Z/Null, met een AAT plasmaspiegel lager 

dan 11 µM (90 mg/dl) en progressieve longziekte. 

Verkorte indicatie: Alfa-1-proteïnaseremmerdeficiëntie (AAT 

plasmaspiegel < 90 mg/dl) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE  2,5MG 

 

Zindex nummer: 15994929 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/005 

Fabrikant: CELGENE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 
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Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3402 van 4271 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE  2,5MG 

 

Zindex nummer: 16297075 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/005 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 
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multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 
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Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE  2,5MG 

 

Zindex nummer: 16298284 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/005 
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Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 
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Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 
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Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE  2,5MG 

 

Zindex nummer: 16569768 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/005 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 
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Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE  2,5MG 

 

Zindex nummer: 16671864 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/005 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 
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deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 
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Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE  2,5MG 

 

Zindex nummer: 16744802 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/005 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 
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Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE  2,5MG 

 

Zindex nummer: 16773101 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/005 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 
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hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE  5MG 

 

Zindex nummer: 15293939 
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ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/001 

Fabrikant: CELGENE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 
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Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE  5MG 

 

Zindex nummer: 16219813 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/001 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 
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behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 
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Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 
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Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE  5MG 

 

Zindex nummer: 16219945 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/001 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 
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wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3426 van 4271 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 
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behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE  5MG 

 

Zindex nummer: 16320646 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/001 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 
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transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 
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Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE  5MG 

 

Zindex nummer: 16518411 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 
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Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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REVLIMID CAPSULE  5MG 

 

Zindex nummer: 16550404 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/001 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 
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Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 
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dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE  5MG 

 

Zindex nummer: 16597478 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/001 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3436 van 4271 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE  5MG 

 

Zindex nummer: 16672879 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/001 

Fabrikant: BMODESTO B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 
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gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE  7,5MG 

 

Zindex nummer: 16148231 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/006 

Fabrikant: CELGENE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 
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de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE  7,5MG 

 

Zindex nummer: 16297083 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/006 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 
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patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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REVLIMID CAPSULE  7,5MG 

 

Zindex nummer: 16298276 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/006 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 
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Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 
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Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE  7,5MG 

 

Zindex nummer: 16569776 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/006 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 
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Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE  7,5MG 

 

Zindex nummer: 16738470 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/006 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 
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Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 
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Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE  7,5MG 

 

Zindex nummer: 16744780 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/006 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 
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Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 
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Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 
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Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE  7,5MG 

 

Zindex nummer: 16773128 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/006 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 
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Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE 10MG 

 

Zindex nummer: 15293947 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/002 

Fabrikant: CELGENE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 
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van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 
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carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE 10MG 

 

Zindex nummer: 15733319 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 
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Registratienummer: EU/1/07/391/002 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 
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volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 
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Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE 10MG 

 

Zindex nummer: 15787125 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/002 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 
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Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE 10MG 

 

Zindex nummer: 15787168 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/002 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 
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Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 
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Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 
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dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE 10MG 

 

Zindex nummer: 16259440 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/002 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 
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(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 
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Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE 10MG 

 

Zindex nummer: 16320654 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/002 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 
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Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 
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myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE 10MG 
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Zindex nummer: 16518438 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/002 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 
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eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE 10MG 

 

Zindex nummer: 16672992 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/002 

Fabrikant: BMODESTO B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 
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myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 
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Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 
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Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE 15MG 

 

Zindex nummer: 15293955 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/003 

Fabrikant: CELGENE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 
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geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 
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Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 
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multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE 15MG 

 

Zindex nummer: 15738272 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/003 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 
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multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 
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behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE 15MG 

 

Zindex nummer: 15787141 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/003 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 
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Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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REVLIMID CAPSULE 15MG 

 

Zindex nummer: 15787184 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/003 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3493 van 4271 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 
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dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE 15MG 

 

Zindex nummer: 16259459 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/003 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE 15MG 

 

Zindex nummer: 16320662 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/003 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 
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gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE 15MG 

 

Zindex nummer: 16518446 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/003 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 
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de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE 15MG 

 

Zindex nummer: 16671996 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/003 

Fabrikant: BMODESTO B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 
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patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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REVLIMID CAPSULE 20MG 

 

Zindex nummer: 16148258 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/009 

Fabrikant: CELGENE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 
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Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 
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Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE 20MG 

 

Zindex nummer: 16297091 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/009 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 
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Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3511 van 4271 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE 20MG 

 

Zindex nummer: 16298268 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/009 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 
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Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 
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Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE 20MG 

 

Zindex nummer: 16569784 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/009 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 
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Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 
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Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 
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Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE 20MG 

 

Zindex nummer: 16671899 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/009 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 
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Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE 20MG 

 

Zindex nummer: 16744799 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/009 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 
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van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 
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carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE 20MG 

 

Zindex nummer: 16773136 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 
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Registratienummer: EU/1/07/391/009 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 
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volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 
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Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE 25MG 

 

Zindex nummer: 15293963 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/004 

Fabrikant: CELGENE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 
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Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE 25MG 

 

Zindex nummer: 15688445 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/004 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 
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Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 
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Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 
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dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE 25MG 

 

Zindex nummer: 15787176 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/004 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 
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(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 
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Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE 25MG 

 

Zindex nummer: 15787192 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/004 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 
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Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 
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myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE 25MG 
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Zindex nummer: 16259467 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/004 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 
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eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE 25MG 

 

Zindex nummer: 16315189 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/004 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 
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myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 
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Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 
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Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE 25MG 

 

Zindex nummer: 16518454 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/004 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 
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geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 
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Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3545 van 4271 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

REVLIMID CAPSULE 25MG 

 

Zindex nummer: 16672011 

ATC Code: L04AX04 

Werkzame stof: LENALIDOMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/391/004 

Fabrikant: BMODESTO B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 342 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal één andere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 343 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met transfusie-afhankelijke anemie als 

gevolg van laag of intermediair 1 risico 

myelodysplastisch syndroom geassocieerd met een 

geïsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking 

wanneer andere therapeutische opties onvoldoende 

of inadequaat zijn. 

Verkorte indicatie: Transfusie-afhankelijke anemie door MDS met 5q 

deletie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 344 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als combinatietherapie voor de behandeling van 

volwassen patiënten met eerder onbehandeld 
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multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor 

transplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 627 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend of refractair 

mantelcellymfoom. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1402 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd 

multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, na HSCT, mono 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 910 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische Lupus erythematosus (SLE). 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1039 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hepatocellulair carcinoom (HCC). 

Verkorte indicatie: HCC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1238 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: HIV geassocieerd Kaposi sarcoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: KS, HIV geassocieerd (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1277 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen hepatoblastoom. 

Verkorte indicatie: Hepatoblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1427 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carfilzomib en dexamethason voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die minimaal één andere behandeling 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met dexamethason en 

carfilzomib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1432 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met elotuzumab/ixazomib en 

dexamethason voor de behandeling van multipel 

myeloom bij volwassen patiënten die ten minste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met elotuzumab of ixazomib 

en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2673 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cyclofosfamide en prednison voor 

de behandeling van volwassen patiënten met multipel 

myeloom die eerder minimaal een andere 
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behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met cyclofosfamide en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

RIXATHON INFVLST CONC 10MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 16373146 

ATC Code: L01XC02 

Werkzame stof: RITUXIMAB 

Registratienummer: EU/1/17/1185/001 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Zowel add-on geneesmiddel als stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 470 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassen patiënten met ernstige actieve 

reumatoïde artritis die een inadequate respons of 

onverdraagbaarheid hebben ondervonden bij één of 

meer tumornecrosefactor (TNF)-blokkerende 

therapieën. 

Verkorte indicatie: RA, na aTNF, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2660 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met glucocorticoïden voor de 

behandeling van volwassen patiënten met ernstige, 

actieve granulomatose met polyangiitis (ziekte van 

Wegener, GPA) en microscopische polyangiitis (MPA). 

Verkorte indicatie: GPA of MPA, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2690 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met matig 

ernstige tot ernstige pemphigus vulgaris (PV). 

Verkorte indicatie: Pemphigus vulgaris 

 

 

Indicatienummer: 465 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

Chronisch Lymfatische Leukemie (CLL): In 

combinatie met chemotherapie voor de behandeling 

van patiënten met onbehandelde en 

recidiverende/refractaire CLL. 

Verkorte indicatie: CLL, combi (Volw.) 
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Indicatienummer: 466 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): de behandeling van nog 

niet eerder behandelde patiënten met stadium III-IV 

folliculair lymfoom in combinatie met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: FL, stadium III of IV, 1e lijn,  combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 467 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): onderhoudstherapie voor 

de behandeling van patiënten met folliculair lymfoom 

die responderen op inductietherapie. 

Verkorte indicatie: FL, onderhoudsbehandeling na inductie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 468 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): monotherapie voor de 

behandeling van patiënten met stadium III-IV 

folliculair lymfoom die chemoresistent zijn of bij wie 

een tweede of volgend recidief optreedt na 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Resistent of recidief FL, stadium III of IV, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 469 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): in combinatie met CHOP 

(cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine, 

prednisolon) chemotherapie voor de behandeling van 

patiënten met CD20 positief diffuus grootcellig B-cel 

non-Hodgkinlymfoom. 

Verkorte indicatie: CD20+ DLBCL, combi met CHOP (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 471 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met glucocorticoïden voor de inductie 

van remissie bij volwassen patiënten met ernstige, 

actieve granulomatose met polyangiitis (ziekte van 

Wegener, GPA) en microscopische polyangiitis (MPA). 

Verkorte indicatie: GPA of MPA, inductie van remissie, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1501 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassen patiënten met ernstige actieve 

reumatoïde artritis die een inadequate respons of 

onverdraagbaarheid hebben ondervonden bij een of 

meer ‘disease-modifying anti-rheumatic drugs’ 

(DMARD), waaronder een of meer 
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tumornecrosefactor (TNF)-blokkerende therapieën. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD en aTNF, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 631 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele niertransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 636 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 641 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA - koude auto-immuun gemedieerde 

hemolytische anemie als eerstelijns lijn behandeling 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Koude AIHA, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 642 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA - warmte auto-immuun gemedieerde 

hemolytische anemie na falen op eerstelijns 

behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Warmte AIHA, >= 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 651 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti synthetase syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti synthetase syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 661 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis (AChR Myasthenia 

Gravis (MG), MuSK Myasthenia Gravis (MG) en 

Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS)). 

Ernstige vormen van myasthenia gravis waarbij 

immuunsuppressieve behandeling met prednison in 

combinatie met andere immuunsuppressieve 

medicatie heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 
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Indicatienummer: 680 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende niet-infectieuze 

uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente niet-infectieuze uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 682 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van post-transplantatie 

lymfoproliferatieve ziekte (PTLD) na orgaan- of 

stamcel transplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PTLD na orgaantransplantatie of SCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van autoimmuun pancreatitis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun pancreatietis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 738 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryoglobulinemisch en granulomatosis met 

polyangiitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CV of GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 740 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van CD20 positieve lymfomen en 

lymfoproliferatieve aandoeningen (anders dan Non-

Hodgkin lymfoom (NHL) en M. Waldenstrom) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CD20+ positieve lymfomen of lymfoproliferatieve 

aandoeningen, niet NHL of WM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 741 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van CD20 positieve NHL (Non-

Hodgkin lymfoom) en  M. Waldenstrom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CD20+ NHL of WM (Volw.) 
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Indicatienummer: 746 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire dermato- of polymyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dermatomyositis of polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 752 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige neurologische autoimmuunaandoeningen 

(myasthenia gravis, multipele sclerose, limbische 

encephalitis, vasculitis, neuromyelitits optica etc.) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurologische auto-immuun ziekten (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 772 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Granulomatosis met polyangiitis (GPA) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 798 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ITP - Immuun gemedieerde trombocytopenische 

purpura als tweedelijns behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: ITP, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 810 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Behandeling van FVIII remmer bij 

hemofilie A en verworven hemofilie. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A en verworven hemofilie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 817 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Epstein-Barrvirus(EBV)-reactivatie/ Post 

transplant lymphoproliferative disease (=PTLD) bij 

kinderen > 1 maand. 

Verkorte indicatie: EBV of PTLD  (Kind 1 maand - 18 jaar) 
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Indicatienummer: 861 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myositis: o.a. refractaire dermato/polymyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 868 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronic lymphocytic inflammation with pontine 

perivascular enhancement responsive to steroids 

(CLIPPERS) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CLIPPERS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 870 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: NMDA receptor encephalitis (en eventuele andere 

voorkomende auto-immuun encephalitiden) bij 

kinderen als tweedelijnsbehandeling na falen 

eerstelijns immuuntherapie. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis of  auto-immuun encefalitis, 

2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 873 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Onderhoudsbehandeling bij patiënten met ANCA 

geassocieerde vasculitis bij volwassenen in remissie 

waarbij azathioprine en methotrexaat als 

onderhoudstherapie niet kunnen worden gegeven 

dan wel eerder hebben gefaald. 

Verkorte indicatie: ANCA+ vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 876 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. Als 

tweedelijns behandeling bij falen dexamethason en 

intraveneus immunoglobuline (IVIG). 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom, 2de lijn (Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 884 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pauvi-immuun glomerulonefritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pauci-immuun glomerulonefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 889 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primair centraal zenuwstelsel (CNS) lymfoom. 

Verkorte indicatie: Primair CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 897 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Refractaire Sjögren met ernstige 

orgaanbetrokkenheid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 918 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: TTP - Trombotische trombocytopenische purpura als 

tweedelijns behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TTP, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 924 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis van het centrale zenuwstelsel; syndroom 

van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS vasculitis of syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 926 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Zeldzame autoimmuun ziekten bij volwassenen. 

Maintenancebehandeling voor GPA of PAN, 

aanvankelijk succesvol met inductietherapie 

behandeld met Rituximab. 

Verkorte indicatie: Zeldzame auto-immuunziekte (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 928 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Castleman bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 930 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Devic (Neuromyelitis optica) bij 
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volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1158 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Steroïd afhankelijk nefrotisch syndroom bij kinderen 

> 1 maand. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, steroïd afhankelijk (Kind 1 

maand - 18 jaar) 
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Indicatienummer: 1159 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele niertransplantatie bij kinderen > 

1 maand. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 1 

maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1160 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Aandoeningen die kunnen leiden tot/preventie van) 

rejectie na niertransplantatie bij kinderen > 1 

maand. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, profylaxe (Kind 1 maand - 

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1161 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune cytopenieen bij kinderen > 1 maand. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun cytopenie (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1162 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische lupus erythematosus (SLE) die niet 

reageert op de conventionele therapie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: SLE (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1163 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Non-Hodgkin Lymfoom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: NHL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1164 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primaire vasculitis: bij kinderen> 1 maand. 

Verkorte indicatie: Vasculitis, primair (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1250 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Derde lijns behandelingen bij verschillende typen 

nefrotische syndromen zoals minimal change 

glomerulonefritis en FSGS bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, 3e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1251 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryovasculitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cryovasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1252 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: MCTD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCTD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1253 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapse systemische sclerose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1254 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente IgG4RD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente IgG4RD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1255 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente (auto)immunologisch 

gemedieerde interstitiële longziekten bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: (auto)Immunologisch gemedieerde interstitiële 

longziekte (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1256 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HLH bij solide organen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HLH bij solide organen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1282 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende scleritis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente scleritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1283 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende intraoculair 

lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent intraoculair lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1321 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pre B-ALL. 

Verkorte indicatie: Pre B-ALL (Volw.) 
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Indicatienummer: 1322 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor intraoculair lymfoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Intraoculair lymfoom, intravitraal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1323 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Moeilijk te behandelen uveitis bij volwassenen, 

wanneer meer gangbare medicatie onvoldoende 

effect heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1337 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneus voor therapieresistente uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis, intraveneus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1368 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: EBV reactivatie of PTLD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: EBV reactivatie of PTLD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1426 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bortezomib, cyclofosfamide, 

doxorubicine en prednison voor de behandeling van 

volwassen patiënten met niet eerder behandeld 

mantelcellymfoom die niet in aanmerking komen 

voor een hematopoëtische stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: MCL, 1e lijn, niet in aanmerking voor HSCT, combi 

met bortezomib, cyclofosfamide, doxorubicine en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1435 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met idelalisib voor de behandeling van 

volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) als eerstelijnsbehandeling als 

voortzetting van de behandeling bij patiënten met 

17p-deletie of TP53-mutatie bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor andere therapieën. 

Verkorte indicatie: CLL, 17p-deletie of TP53-mutatie, 1e lijn, combi met 

idelalisib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1508 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige refractaire Systemische Lupus 

Erythematosus (SLE) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 
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Indicatienummer: 1515 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige refractaire Lupus Nefritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Lupus Nefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1578 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Frequent recidiverend nefrotisch syndroom bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met venetoclax voor de behandeling 

van volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) die ten minste één andere therapie 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, combi met venetoclax (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

RIXATHON INFVLST CONC 10MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 16374851 

ATC Code: L01XC02 

Werkzame stof: RITUXIMAB 

Registratienummer: EU/1/17/1185/002 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Zowel add-on geneesmiddel als stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 470 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassen patiënten met ernstige actieve 

reumatoïde artritis die een inadequate respons of 

onverdraagbaarheid hebben ondervonden bij één of 

meer tumornecrosefactor (TNF)-blokkerende 

therapieën. 

Verkorte indicatie: RA, na aTNF, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2660 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met glucocorticoïden voor de 

behandeling van volwassen patiënten met ernstige, 

actieve granulomatose met polyangiitis (ziekte van 

Wegener, GPA) en microscopische polyangiitis (MPA). 

Verkorte indicatie: GPA of MPA, combi (Volw.) 
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Indicatienummer: 2690 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met matig 

ernstige tot ernstige pemphigus vulgaris (PV). 

Verkorte indicatie: Pemphigus vulgaris 

 

 

Indicatienummer: 465 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

Chronisch Lymfatische Leukemie (CLL): In 

combinatie met chemotherapie voor de behandeling 

van patiënten met onbehandelde en 

recidiverende/refractaire CLL. 

Verkorte indicatie: CLL, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 466 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): de behandeling van nog 

niet eerder behandelde patiënten met stadium III-IV 

folliculair lymfoom in combinatie met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: FL, stadium III of IV, 1e lijn,  combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 467 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): onderhoudstherapie voor 

de behandeling van patiënten met folliculair lymfoom 

die responderen op inductietherapie. 

Verkorte indicatie: FL, onderhoudsbehandeling na inductie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 468 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): monotherapie voor de 

behandeling van patiënten met stadium III-IV 

folliculair lymfoom die chemoresistent zijn of bij wie 

een tweede of volgend recidief optreedt na 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Resistent of recidief FL, stadium III of IV, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 469 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): in combinatie met CHOP 

(cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine, 

prednisolon) chemotherapie voor de behandeling van 

patiënten met CD20 positief diffuus grootcellig B-cel 

non-Hodgkinlymfoom. 

Verkorte indicatie: CD20+ DLBCL, combi met CHOP (Volw.) 
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Indicatienummer: 471 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met glucocorticoïden voor de inductie 

van remissie bij volwassen patiënten met ernstige, 

actieve granulomatose met polyangiitis (ziekte van 

Wegener, GPA) en microscopische polyangiitis (MPA). 

Verkorte indicatie: GPA of MPA, inductie van remissie, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1501 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassen patiënten met ernstige actieve 

reumatoïde artritis die een inadequate respons of 

onverdraagbaarheid hebben ondervonden bij een of 

meer ‘disease-modifying anti-rheumatic drugs’ 

(DMARD), waaronder een of meer 

tumornecrosefactor (TNF)-blokkerende therapieën. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD en aTNF, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 631 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele niertransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 636 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 641 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA - koude auto-immuun gemedieerde 

hemolytische anemie als eerstelijns lijn behandeling 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Koude AIHA, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 642 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA - warmte auto-immuun gemedieerde 

hemolytische anemie na falen op eerstelijns 

behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Warmte AIHA, >= 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 651 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti synthetase syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti synthetase syndroom (Volw.) 
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Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 661 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis (AChR Myasthenia 

Gravis (MG), MuSK Myasthenia Gravis (MG) en 

Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS)). 

Ernstige vormen van myasthenia gravis waarbij 

immuunsuppressieve behandeling met prednison in 

combinatie met andere immuunsuppressieve 

medicatie heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 680 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende niet-infectieuze 

uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente niet-infectieuze uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 682 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van post-transplantatie 

lymfoproliferatieve ziekte (PTLD) na orgaan- of 

stamcel transplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PTLD na orgaantransplantatie of SCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van autoimmuun pancreatitis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun pancreatietis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 738 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryoglobulinemisch en granulomatosis met 

polyangiitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CV of GPA (Volw.) 
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Indicatienummer: 740 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van CD20 positieve lymfomen en 

lymfoproliferatieve aandoeningen (anders dan Non-

Hodgkin lymfoom (NHL) en M. Waldenstrom) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CD20+ positieve lymfomen of lymfoproliferatieve 

aandoeningen, niet NHL of WM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 741 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van CD20 positieve NHL (Non-

Hodgkin lymfoom) en  M. Waldenstrom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CD20+ NHL of WM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 746 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire dermato- of polymyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dermatomyositis of polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 752 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige neurologische autoimmuunaandoeningen 

(myasthenia gravis, multipele sclerose, limbische 

encephalitis, vasculitis, neuromyelitits optica etc.) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurologische auto-immuun ziekten (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 772 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Granulomatosis met polyangiitis (GPA) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 798 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: ITP - Immuun gemedieerde trombocytopenische 

purpura als tweedelijns behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: ITP, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 810 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Behandeling van FVIII remmer bij 

hemofilie A en verworven hemofilie. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A en verworven hemofilie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 817 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Epstein-Barrvirus(EBV)-reactivatie/ Post 

transplant lymphoproliferative disease (=PTLD) bij 

kinderen > 1 maand. 

Verkorte indicatie: EBV of PTLD  (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 861 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myositis: o.a. refractaire dermato/polymyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 868 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronic lymphocytic inflammation with pontine 

perivascular enhancement responsive to steroids 

(CLIPPERS) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CLIPPERS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 870 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: NMDA receptor encephalitis (en eventuele andere 

voorkomende auto-immuun encephalitiden) bij 

kinderen als tweedelijnsbehandeling na falen 

eerstelijns immuuntherapie. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis of  auto-immuun encefalitis, 

2de lijn (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 873 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Onderhoudsbehandeling bij patiënten met ANCA 

geassocieerde vasculitis bij volwassenen in remissie 

waarbij azathioprine en methotrexaat als 

onderhoudstherapie niet kunnen worden gegeven 

dan wel eerder hebben gefaald. 

Verkorte indicatie: ANCA+ vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 876 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. Als 

tweedelijns behandeling bij falen dexamethason en 

intraveneus immunoglobuline (IVIG). 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom, 2de lijn (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 884 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pauvi-immuun glomerulonefritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pauci-immuun glomerulonefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 889 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primair centraal zenuwstelsel (CNS) lymfoom. 

Verkorte indicatie: Primair CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 897 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Refractaire Sjögren met ernstige 

orgaanbetrokkenheid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 918 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: TTP - Trombotische trombocytopenische purpura als 

tweedelijns behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TTP, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 924 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis van het centrale zenuwstelsel; syndroom 

van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS vasculitis of syndroom van Susac (Volw.) 
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Indicatienummer: 926 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Zeldzame autoimmuun ziekten bij volwassenen. 

Maintenancebehandeling voor GPA of PAN, 

aanvankelijk succesvol met inductietherapie 

behandeld met Rituximab. 

Verkorte indicatie: Zeldzame auto-immuunziekte (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 928 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Castleman bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 930 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Devic (Neuromyelitis optica) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 
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voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1158 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Steroïd afhankelijk nefrotisch syndroom bij kinderen 

> 1 maand. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, steroïd afhankelijk (Kind 1 

maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1159 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele niertransplantatie bij kinderen > 

1 maand. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 1 

maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1160 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Aandoeningen die kunnen leiden tot/preventie van) 

rejectie na niertransplantatie bij kinderen > 1 

maand. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, profylaxe (Kind 1 maand - 

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1161 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune cytopenieen bij kinderen > 1 maand. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun cytopenie (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1162 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische lupus erythematosus (SLE) die niet 

reageert op de conventionele therapie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: SLE (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1163 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Non-Hodgkin Lymfoom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: NHL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1164 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primaire vasculitis: bij kinderen> 1 maand. 

Verkorte indicatie: Vasculitis, primair (Kind 1 maand - 18 jaar) 
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Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1250 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Derde lijns behandelingen bij verschillende typen 

nefrotische syndromen zoals minimal change 

glomerulonefritis en FSGS bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, 3e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1251 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryovasculitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cryovasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1252 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: MCTD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCTD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1253 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapse systemische sclerose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1254 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente IgG4RD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente IgG4RD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1255 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente (auto)immunologisch 

gemedieerde interstitiële longziekten bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: (auto)Immunologisch gemedieerde interstitiële 

longziekte (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1256 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HLH bij solide organen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HLH bij solide organen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1282 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Behandeling van niet reagerende scleritis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente scleritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1283 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende intraoculair 

lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent intraoculair lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1321 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pre B-ALL. 

Verkorte indicatie: Pre B-ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1322 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor intraoculair lymfoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Intraoculair lymfoom, intravitraal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1323 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Moeilijk te behandelen uveitis bij volwassenen, 

wanneer meer gangbare medicatie onvoldoende 

effect heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1337 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneus voor therapieresistente uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis, intraveneus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1368 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: EBV reactivatie of PTLD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: EBV reactivatie of PTLD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1426 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bortezomib, cyclofosfamide, 

doxorubicine en prednison voor de behandeling van 

volwassen patiënten met niet eerder behandeld 

mantelcellymfoom die niet in aanmerking komen 

voor een hematopoëtische stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: MCL, 1e lijn, niet in aanmerking voor HSCT, combi 

met bortezomib, cyclofosfamide, doxorubicine en 

prednison (Volw.) 
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Indicatienummer: 1435 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met idelalisib voor de behandeling van 

volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) als eerstelijnsbehandeling als 

voortzetting van de behandeling bij patiënten met 

17p-deletie of TP53-mutatie bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor andere therapieën. 

Verkorte indicatie: CLL, 17p-deletie of TP53-mutatie, 1e lijn, combi met 

idelalisib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1508 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige refractaire Systemische Lupus 

Erythematosus (SLE) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1515 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige refractaire Lupus Nefritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Lupus Nefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1578 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Frequent recidiverend nefrotisch syndroom bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met venetoclax voor de behandeling 

van volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) die ten minste één andere therapie 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, combi met venetoclax (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

RIXATHON INFVLST CONC 10MG/ML FLACON 50ML 

 

Zindex nummer: 16374878 

ATC Code: L01XC02 

Werkzame stof: RITUXIMAB 

Registratienummer: EU/1/17/1185/003 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Zowel add-on geneesmiddel als stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 470 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassen patiënten met ernstige actieve 

reumatoïde artritis die een inadequate respons of 

onverdraagbaarheid hebben ondervonden bij één of 

meer tumornecrosefactor (TNF)-blokkerende 

therapieën. 

Verkorte indicatie: RA, na aTNF, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2660 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met glucocorticoïden voor de 

behandeling van volwassen patiënten met ernstige, 

actieve granulomatose met polyangiitis (ziekte van 

Wegener, GPA) en microscopische polyangiitis (MPA). 

Verkorte indicatie: GPA of MPA, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2690 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met matig 

ernstige tot ernstige pemphigus vulgaris (PV). 

Verkorte indicatie: Pemphigus vulgaris 

 

 

Indicatienummer: 465 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

Chronisch Lymfatische Leukemie (CLL): In 

combinatie met chemotherapie voor de behandeling 

van patiënten met onbehandelde en 

recidiverende/refractaire CLL. 

Verkorte indicatie: CLL, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 466 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): de behandeling van nog 

niet eerder behandelde patiënten met stadium III-IV 

folliculair lymfoom in combinatie met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: FL, stadium III of IV, 1e lijn,  combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 467 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): onderhoudstherapie voor 

de behandeling van patiënten met folliculair lymfoom 

die responderen op inductietherapie. 

Verkorte indicatie: FL, onderhoudsbehandeling na inductie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 468 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): monotherapie voor de 
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behandeling van patiënten met stadium III-IV 

folliculair lymfoom die chemoresistent zijn of bij wie 

een tweede of volgend recidief optreedt na 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Resistent of recidief FL, stadium III of IV, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 469 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): in combinatie met CHOP 

(cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine, 

prednisolon) chemotherapie voor de behandeling van 

patiënten met CD20 positief diffuus grootcellig B-cel 

non-Hodgkinlymfoom. 

Verkorte indicatie: CD20+ DLBCL, combi met CHOP (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 471 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met glucocorticoïden voor de inductie 

van remissie bij volwassen patiënten met ernstige, 

actieve granulomatose met polyangiitis (ziekte van 

Wegener, GPA) en microscopische polyangiitis (MPA). 

Verkorte indicatie: GPA of MPA, inductie van remissie, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1501 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassen patiënten met ernstige actieve 

reumatoïde artritis die een inadequate respons of 

onverdraagbaarheid hebben ondervonden bij een of 

meer ‘disease-modifying anti-rheumatic drugs’ 

(DMARD), waaronder een of meer 

tumornecrosefactor (TNF)-blokkerende therapieën. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD en aTNF, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 631 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele niertransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 636 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 641 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA - koude auto-immuun gemedieerde 

hemolytische anemie als eerstelijns lijn behandeling 
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bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Koude AIHA, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 642 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA - warmte auto-immuun gemedieerde 

hemolytische anemie na falen op eerstelijns 

behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Warmte AIHA, >= 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 651 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti synthetase syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti synthetase syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 661 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis (AChR Myasthenia 

Gravis (MG), MuSK Myasthenia Gravis (MG) en 

Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS)). 

Ernstige vormen van myasthenia gravis waarbij 

immuunsuppressieve behandeling met prednison in 

combinatie met andere immuunsuppressieve 

medicatie heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 680 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende niet-infectieuze 

uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente niet-infectieuze uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 682 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van post-transplantatie 

lymfoproliferatieve ziekte (PTLD) na orgaan- of 

stamcel transplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PTLD na orgaantransplantatie of SCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 
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Indicatienummer: 688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van autoimmuun pancreatitis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun pancreatietis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 738 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryoglobulinemisch en granulomatosis met 

polyangiitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CV of GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 740 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van CD20 positieve lymfomen en 

lymfoproliferatieve aandoeningen (anders dan Non-

Hodgkin lymfoom (NHL) en M. Waldenstrom) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CD20+ positieve lymfomen of lymfoproliferatieve 

aandoeningen, niet NHL of WM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 741 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van CD20 positieve NHL (Non-

Hodgkin lymfoom) en  M. Waldenstrom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CD20+ NHL of WM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 746 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire dermato- of polymyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dermatomyositis of polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 752 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige neurologische autoimmuunaandoeningen 

(myasthenia gravis, multipele sclerose, limbische 

encephalitis, vasculitis, neuromyelitits optica etc.) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurologische auto-immuun ziekten (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 772 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Granulomatosis met polyangiitis (GPA) bij 

volwassenen. 
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Verkorte indicatie: GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 798 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ITP - Immuun gemedieerde trombocytopenische 

purpura als tweedelijns behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: ITP, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 810 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Behandeling van FVIII remmer bij 

hemofilie A en verworven hemofilie. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A en verworven hemofilie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 817 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Epstein-Barrvirus(EBV)-reactivatie/ Post 

transplant lymphoproliferative disease (=PTLD) bij 

kinderen > 1 maand. 

Verkorte indicatie: EBV of PTLD  (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 861 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myositis: o.a. refractaire dermato/polymyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 868 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronic lymphocytic inflammation with pontine 

perivascular enhancement responsive to steroids 

(CLIPPERS) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CLIPPERS (Volw.) 
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Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 870 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: NMDA receptor encephalitis (en eventuele andere 

voorkomende auto-immuun encephalitiden) bij 

kinderen als tweedelijnsbehandeling na falen 

eerstelijns immuuntherapie. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis of  auto-immuun encefalitis, 

2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 873 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Onderhoudsbehandeling bij patiënten met ANCA 

geassocieerde vasculitis bij volwassenen in remissie 

waarbij azathioprine en methotrexaat als 

onderhoudstherapie niet kunnen worden gegeven 

dan wel eerder hebben gefaald. 

Verkorte indicatie: ANCA+ vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 876 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. Als 

tweedelijns behandeling bij falen dexamethason en 

intraveneus immunoglobuline (IVIG). 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom, 2de lijn (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 884 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pauvi-immuun glomerulonefritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pauci-immuun glomerulonefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 889 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primair centraal zenuwstelsel (CNS) lymfoom. 

Verkorte indicatie: Primair CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 897 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Refractaire Sjögren met ernstige 

orgaanbetrokkenheid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 918 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: TTP - Trombotische trombocytopenische purpura als 

tweedelijns behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TTP, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 924 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis van het centrale zenuwstelsel; syndroom 

van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS vasculitis of syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 926 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Zeldzame autoimmuun ziekten bij volwassenen. 

Maintenancebehandeling voor GPA of PAN, 

aanvankelijk succesvol met inductietherapie 

behandeld met Rituximab. 

Verkorte indicatie: Zeldzame auto-immuunziekte (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 928 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Castleman bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 930 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Devic (Neuromyelitis optica) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1158 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Steroïd afhankelijk nefrotisch syndroom bij kinderen 

> 1 maand. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, steroïd afhankelijk (Kind 1 

maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1159 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele niertransplantatie bij kinderen > 

1 maand. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 1 

maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1160 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Aandoeningen die kunnen leiden tot/preventie van) 

rejectie na niertransplantatie bij kinderen > 1 

maand. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, profylaxe (Kind 1 maand - 

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1161 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune cytopenieen bij kinderen > 1 maand. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun cytopenie (Kind 1 maand - 18 jaar) 
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Indicatienummer: 1162 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische lupus erythematosus (SLE) die niet 

reageert op de conventionele therapie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: SLE (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1163 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Non-Hodgkin Lymfoom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: NHL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1164 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primaire vasculitis: bij kinderen> 1 maand. 

Verkorte indicatie: Vasculitis, primair (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1250 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Derde lijns behandelingen bij verschillende typen 

nefrotische syndromen zoals minimal change 

glomerulonefritis en FSGS bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, 3e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1251 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryovasculitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cryovasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1252 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: MCTD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCTD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1253 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapse systemische sclerose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1254 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente IgG4RD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente IgG4RD (Volw.) 
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Indicatienummer: 1255 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente (auto)immunologisch 

gemedieerde interstitiële longziekten bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: (auto)Immunologisch gemedieerde interstitiële 

longziekte (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1256 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HLH bij solide organen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HLH bij solide organen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1282 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende scleritis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente scleritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1283 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende intraoculair 

lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent intraoculair lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1321 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pre B-ALL. 

Verkorte indicatie: Pre B-ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1322 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor intraoculair lymfoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Intraoculair lymfoom, intravitraal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1323 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Moeilijk te behandelen uveitis bij volwassenen, 

wanneer meer gangbare medicatie onvoldoende 

effect heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1337 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneus voor therapieresistente uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis, intraveneus (Volw.) 
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Indicatienummer: 1368 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: EBV reactivatie of PTLD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: EBV reactivatie of PTLD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1426 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bortezomib, cyclofosfamide, 

doxorubicine en prednison voor de behandeling van 

volwassen patiënten met niet eerder behandeld 

mantelcellymfoom die niet in aanmerking komen 

voor een hematopoëtische stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: MCL, 1e lijn, niet in aanmerking voor HSCT, combi 

met bortezomib, cyclofosfamide, doxorubicine en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1435 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met idelalisib voor de behandeling van 

volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) als eerstelijnsbehandeling als 

voortzetting van de behandeling bij patiënten met 

17p-deletie of TP53-mutatie bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor andere therapieën. 

Verkorte indicatie: CLL, 17p-deletie of TP53-mutatie, 1e lijn, combi met 

idelalisib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1508 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige refractaire Systemische Lupus 

Erythematosus (SLE) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1515 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige refractaire Lupus Nefritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Lupus Nefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1578 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Frequent recidiverend nefrotisch syndroom bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met venetoclax voor de behandeling 

van volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) die ten minste één andere therapie 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, combi met venetoclax (Volw.) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

RIXATHON INFVLST CONC 10MG/ML FLACON 50ML 

 

Zindex nummer: 16374975 

ATC Code: L01XC02 

Werkzame stof: RITUXIMAB 

Registratienummer: EU/1/17/1185/004 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Zowel add-on geneesmiddel als stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 470 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassen patiënten met ernstige actieve 

reumatoïde artritis die een inadequate respons of 

onverdraagbaarheid hebben ondervonden bij één of 

meer tumornecrosefactor (TNF)-blokkerende 

therapieën. 

Verkorte indicatie: RA, na aTNF, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2660 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met glucocorticoïden voor de 

behandeling van volwassen patiënten met ernstige, 

actieve granulomatose met polyangiitis (ziekte van 

Wegener, GPA) en microscopische polyangiitis (MPA). 

Verkorte indicatie: GPA of MPA, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2690 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met matig 

ernstige tot ernstige pemphigus vulgaris (PV). 

Verkorte indicatie: Pemphigus vulgaris 

 

 

Indicatienummer: 465 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

Chronisch Lymfatische Leukemie (CLL): In 

combinatie met chemotherapie voor de behandeling 

van patiënten met onbehandelde en 

recidiverende/refractaire CLL. 

Verkorte indicatie: CLL, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 466 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): de behandeling van nog 
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niet eerder behandelde patiënten met stadium III-IV 

folliculair lymfoom in combinatie met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: FL, stadium III of IV, 1e lijn,  combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 467 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): onderhoudstherapie voor 

de behandeling van patiënten met folliculair lymfoom 

die responderen op inductietherapie. 

Verkorte indicatie: FL, onderhoudsbehandeling na inductie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 468 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): monotherapie voor de 

behandeling van patiënten met stadium III-IV 

folliculair lymfoom die chemoresistent zijn of bij wie 

een tweede of volgend recidief optreedt na 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Resistent of recidief FL, stadium III of IV, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 469 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): in combinatie met CHOP 

(cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine, 

prednisolon) chemotherapie voor de behandeling van 

patiënten met CD20 positief diffuus grootcellig B-cel 

non-Hodgkinlymfoom. 

Verkorte indicatie: CD20+ DLBCL, combi met CHOP (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 471 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met glucocorticoïden voor de inductie 

van remissie bij volwassen patiënten met ernstige, 

actieve granulomatose met polyangiitis (ziekte van 

Wegener, GPA) en microscopische polyangiitis (MPA). 

Verkorte indicatie: GPA of MPA, inductie van remissie, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1501 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassen patiënten met ernstige actieve 

reumatoïde artritis die een inadequate respons of 

onverdraagbaarheid hebben ondervonden bij een of 

meer ‘disease-modifying anti-rheumatic drugs’ 

(DMARD), waaronder een of meer 

tumornecrosefactor (TNF)-blokkerende therapieën. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD en aTNF, met MTX (Volw.) 
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Indicatienummer: 631 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele niertransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 636 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 641 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA - koude auto-immuun gemedieerde 

hemolytische anemie als eerstelijns lijn behandeling 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Koude AIHA, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 642 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA - warmte auto-immuun gemedieerde 

hemolytische anemie na falen op eerstelijns 

behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Warmte AIHA, >= 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 651 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti synthetase syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti synthetase syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 661 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis (AChR Myasthenia 

Gravis (MG), MuSK Myasthenia Gravis (MG) en 

Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS)). 

Ernstige vormen van myasthenia gravis waarbij 

immuunsuppressieve behandeling met prednison in 

combinatie met andere immuunsuppressieve 

medicatie heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 680 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende niet-infectieuze 

uveïtis bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Therapieresistente niet-infectieuze uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 682 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van post-transplantatie 

lymfoproliferatieve ziekte (PTLD) na orgaan- of 

stamcel transplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PTLD na orgaantransplantatie of SCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van autoimmuun pancreatitis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun pancreatietis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 738 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryoglobulinemisch en granulomatosis met 

polyangiitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CV of GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 740 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van CD20 positieve lymfomen en 

lymfoproliferatieve aandoeningen (anders dan Non-

Hodgkin lymfoom (NHL) en M. Waldenstrom) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CD20+ positieve lymfomen of lymfoproliferatieve 

aandoeningen, niet NHL of WM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 741 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van CD20 positieve NHL (Non-

Hodgkin lymfoom) en  M. Waldenstrom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CD20+ NHL of WM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 746 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Inflammatoire dermato- of polymyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dermatomyositis of polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 752 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige neurologische autoimmuunaandoeningen 

(myasthenia gravis, multipele sclerose, limbische 

encephalitis, vasculitis, neuromyelitits optica etc.) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurologische auto-immuun ziekten (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 772 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Granulomatosis met polyangiitis (GPA) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 798 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ITP - Immuun gemedieerde trombocytopenische 

purpura als tweedelijns behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: ITP, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 810 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Behandeling van FVIII remmer bij 

hemofilie A en verworven hemofilie. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A en verworven hemofilie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 817 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Epstein-Barrvirus(EBV)-reactivatie/ Post 

transplant lymphoproliferative disease (=PTLD) bij 

kinderen > 1 maand. 

Verkorte indicatie: EBV of PTLD  (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 861 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Myositis: o.a. refractaire dermato/polymyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 868 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronic lymphocytic inflammation with pontine 

perivascular enhancement responsive to steroids 

(CLIPPERS) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CLIPPERS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 870 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: NMDA receptor encephalitis (en eventuele andere 

voorkomende auto-immuun encephalitiden) bij 

kinderen als tweedelijnsbehandeling na falen 

eerstelijns immuuntherapie. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis of  auto-immuun encefalitis, 

2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 873 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Onderhoudsbehandeling bij patiënten met ANCA 

geassocieerde vasculitis bij volwassenen in remissie 

waarbij azathioprine en methotrexaat als 

onderhoudstherapie niet kunnen worden gegeven 

dan wel eerder hebben gefaald. 

Verkorte indicatie: ANCA+ vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 876 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. Als 

tweedelijns behandeling bij falen dexamethason en 

intraveneus immunoglobuline (IVIG). 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom, 2de lijn (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 884 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pauvi-immuun glomerulonefritis bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Pauci-immuun glomerulonefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 889 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primair centraal zenuwstelsel (CNS) lymfoom. 

Verkorte indicatie: Primair CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 897 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Refractaire Sjögren met ernstige 

orgaanbetrokkenheid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 918 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: TTP - Trombotische trombocytopenische purpura als 

tweedelijns behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TTP, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 924 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis van het centrale zenuwstelsel; syndroom 

van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS vasculitis of syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 926 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Zeldzame autoimmuun ziekten bij volwassenen. 

Maintenancebehandeling voor GPA of PAN, 

aanvankelijk succesvol met inductietherapie 

behandeld met Rituximab. 

Verkorte indicatie: Zeldzame auto-immuunziekte (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 928 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Castleman bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 930 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Devic (Neuromyelitis optica) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw.) 
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Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1158 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Steroïd afhankelijk nefrotisch syndroom bij kinderen 

> 1 maand. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, steroïd afhankelijk (Kind 1 

maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1159 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele niertransplantatie bij kinderen > 

1 maand. 
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Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 1 

maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1160 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Aandoeningen die kunnen leiden tot/preventie van) 

rejectie na niertransplantatie bij kinderen > 1 

maand. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, profylaxe (Kind 1 maand - 

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1161 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune cytopenieen bij kinderen > 1 maand. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun cytopenie (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1162 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische lupus erythematosus (SLE) die niet 

reageert op de conventionele therapie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: SLE (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1163 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Non-Hodgkin Lymfoom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: NHL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1164 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primaire vasculitis: bij kinderen> 1 maand. 

Verkorte indicatie: Vasculitis, primair (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1250 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Derde lijns behandelingen bij verschillende typen 

nefrotische syndromen zoals minimal change 

glomerulonefritis en FSGS bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, 3e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1251 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryovasculitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cryovasculitis (Volw.) 
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Indicatienummer: 1252 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: MCTD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCTD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1253 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapse systemische sclerose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1254 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente IgG4RD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente IgG4RD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1255 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente (auto)immunologisch 

gemedieerde interstitiële longziekten bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: (auto)Immunologisch gemedieerde interstitiële 

longziekte (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1256 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HLH bij solide organen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HLH bij solide organen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1282 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende scleritis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente scleritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1283 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende intraoculair 

lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent intraoculair lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1321 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pre B-ALL. 

Verkorte indicatie: Pre B-ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1322 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor intraoculair lymfoom bij 

volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Intraoculair lymfoom, intravitraal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1323 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Moeilijk te behandelen uveitis bij volwassenen, 

wanneer meer gangbare medicatie onvoldoende 

effect heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1337 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneus voor therapieresistente uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis, intraveneus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1368 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: EBV reactivatie of PTLD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: EBV reactivatie of PTLD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1426 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bortezomib, cyclofosfamide, 

doxorubicine en prednison voor de behandeling van 

volwassen patiënten met niet eerder behandeld 

mantelcellymfoom die niet in aanmerking komen 

voor een hematopoëtische stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: MCL, 1e lijn, niet in aanmerking voor HSCT, combi 

met bortezomib, cyclofosfamide, doxorubicine en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1435 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met idelalisib voor de behandeling van 

volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) als eerstelijnsbehandeling als 

voortzetting van de behandeling bij patiënten met 

17p-deletie of TP53-mutatie bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor andere therapieën. 

Verkorte indicatie: CLL, 17p-deletie of TP53-mutatie, 1e lijn, combi met 

idelalisib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1508 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige refractaire Systemische Lupus 

Erythematosus (SLE) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1515 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige refractaire Lupus Nefritis bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Lupus Nefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1578 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Frequent recidiverend nefrotisch syndroom bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met venetoclax voor de behandeling 

van volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) die ten minste één andere therapie 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, combi met venetoclax (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

RIXUBIS INJPDR FL  250IE + SOLV 5ML+SYST  

 

Zindex nummer: 16190858 

ATC Code: B02BD04 

Werkzame stof: FACTOR IX 

Registratienummer: EU/1/14/970/001 

Fabrikant: SHIRE NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 601 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar met 

hemofilie B (aangeboren deficiëntie van factor IX). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1527 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie B 

(congenitale factor IX-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 576 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie B (aangeboren factor IX-

deficiëntie). 
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Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

RIXUBIS INJPDR FL  500IE + SOLV 5ML+SYST  

 

Zindex nummer: 16190866 

ATC Code: B02BD04 

Werkzame stof: FACTOR IX 

Registratienummer: EU/1/14/970/002 

Fabrikant: SHIRE NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 601 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar met 

hemofilie B (aangeboren deficiëntie van factor IX). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1527 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 
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patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie B 

(congenitale factor IX-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 576 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie B (aangeboren factor IX-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

RIXUBIS INJPDR FL 1000IE + SOLV 5ML+SYST  

 

Zindex nummer: 16190874 

ATC Code: B02BD04 

Werkzame stof: FACTOR IX 

Registratienummer: EU/1/14/970/003 

Fabrikant: SHIRE NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 601 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar met 

hemofilie B (aangeboren deficiëntie van factor IX). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1527 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie B 

(congenitale factor IX-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 576 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie B (aangeboren factor IX-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3597 van 4271 

RIXUBIS INJPDR FL 2000IE + SOLV 5ML+SYST  

 

Zindex nummer: 16190882 

ATC Code: B02BD04 

Werkzame stof: FACTOR IX 

Registratienummer: EU/1/14/970/004 

Fabrikant: SHIRE NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 601 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar met 

hemofilie B (aangeboren deficiëntie van factor IX). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1527 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie B 

(congenitale factor IX-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 576 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie B (aangeboren factor IX-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

RIXUBIS INJPDR FL 3000IE + SOLV 5ML+SYST  

 

Zindex nummer: 16190890 

ATC Code: B02BD04 

Werkzame stof: FACTOR IX 

Registratienummer: EU/1/14/970/005 

Fabrikant: SHIRE NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 601 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar met 

hemofilie B (aangeboren deficiëntie van factor IX). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1527 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten van 12 jaar en ouder met hemofilie B 

(congenitale factor IX-deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 576 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie B (aangeboren factor IX-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie B, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3599 van 4271 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ROACTEMRA INFVLST CONC 20MG/ML FLACON  4ML 

 

Zindex nummer: 15459373 

ATC Code: L04AC07 

Werkzame stof: TOCILIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/08/492/001 

Fabrikant: ROCHE NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 770 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van Giant Cell Arteritis 

(reuscelarteritis, GCA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GCA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2647 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve systemische 

juveniele idiopathische artritis (sJIA) bij patiënten 

van 1 jaar en ouder met een ontoereikende respons 

op eerdere behandeling met NSAID's en systemische 

corticosteroïden. Kan als monotherapie worden 

gegeven (in geval van intolerantie voor MTX of 

wanneer behandeling met MTX niet geschikt is) of in 

combinatie met MTX. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch, met MTX of mono (Volw. en Kind 1-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 507 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis (RA) bij volwassenen met een 

ontoereikende respons op of een intolerantie voor 
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een eerdere behandeling met één of meerdere 

disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARD's) 

of tumor necrose factor (TNF) antagonisten. Kan als 

monotherapie worden gegeven aan deze patiënten in 

geval van intolerantie voor MTX of wanneer 

voortzetten van de behandeling met MTX niet 

geschikt is. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 508 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandelijng van ernstige, actieve en progressieve 

reumatoïde artritis (RA) bij volwassenen die niet 

eerder werden behandeld met MTX. Kan als 

monotherapie worden gegeven aan deze patiënten in 

geval van intolerantie voor MTX of wanneer 

voortzetten van de behandeling met MTX niet 

geschikt is. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 509 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve systemische juveniele 

idiopathische artritis (sJIA) bij patiënten van 2 jaar 

en ouder met een ontoereikende respons op eerdere 

behandeling met NSAID's en systemische 

corticosteroïden. Kan als monotherapie worden 

gegeven (in geval van onverdraagbaarheid van MTX 

of wanneer behandeling met MTX niet geschikt is) of 

in combinatie met MTX. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch, met MTX of mono (Volw. en Kind 2-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 510 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met MTX voor de behandeling van 

juveniele idiopathische polyartritis (pJIA; reumafactor 

positief of negatief en uitgebreide oligoartritis) bij 

patiënten van 2 jaar en ouder met een ontoereikende 

respons op eerdere behandeling met MTX. Kan als 

monotherapie worden gegeven in geval van 

onverdraagbaarheid van MTX of wanneer 

continuering van behandeling met MTX niet geschikt 

is. 

Verkorte indicatie: JIA-oligo/poly, met MTX of mono (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1634 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van ernstige of 

levensbedreigende cytokine-release syndrome (CRS) 

geïnduceerd door chimerische antigeenreceptor 

(CAR) T-cellen bij volwassenen en kinderen van 2 
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jaar en ouder. 

Verkorte indicatie: CRS, CAR T-cellen (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 639 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adult Onset's Still's Disease (AOSD) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Still, Adult Onset (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 680 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende niet-infectieuze 

uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente niet-infectieuze uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 928 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Castleman bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1051 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Systemische Juveniele idiopathische artritis 

(sJIA) bij kinderen < 2 jaar. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch (Kind 0-2 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1176 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Idiopathische amyloidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Idiopathische amyloïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1282 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende scleritis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente scleritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1283 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende intraoculair 

lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent intraoculair lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2653 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Systemische Juveniele idiopathische artritis 

(sJIA) bij kinderen < 1 jaar. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch (Kind 0-1 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ROACTEMRA INFVLST CONC 20MG/ML FLACON  4ML 

 

Zindex nummer: 16263820 

ATC Code: L04AC07 

Werkzame stof: TOCILIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/08/492/001 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 770 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van Giant Cell Arteritis 

(reuscelarteritis, GCA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GCA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2647 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve systemische 
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juveniele idiopathische artritis (sJIA) bij patiënten 

van 1 jaar en ouder met een ontoereikende respons 

op eerdere behandeling met NSAID's en systemische 

corticosteroïden. Kan als monotherapie worden 

gegeven (in geval van intolerantie voor MTX of 

wanneer behandeling met MTX niet geschikt is) of in 

combinatie met MTX. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch, met MTX of mono (Volw. en Kind 1-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 507 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis (RA) bij volwassenen met een 

ontoereikende respons op of een intolerantie voor 

een eerdere behandeling met één of meerdere 

disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARD's) 

of tumor necrose factor (TNF) antagonisten. Kan als 

monotherapie worden gegeven aan deze patiënten in 

geval van intolerantie voor MTX of wanneer 

voortzetten van de behandeling met MTX niet 

geschikt is. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 508 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandelijng van ernstige, actieve en progressieve 

reumatoïde artritis (RA) bij volwassenen die niet 

eerder werden behandeld met MTX. Kan als 

monotherapie worden gegeven aan deze patiënten in 

geval van intolerantie voor MTX of wanneer 

voortzetten van de behandeling met MTX niet 

geschikt is. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 509 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve systemische juveniele 

idiopathische artritis (sJIA) bij patiënten van 2 jaar 

en ouder met een ontoereikende respons op eerdere 

behandeling met NSAID's en systemische 

corticosteroïden. Kan als monotherapie worden 

gegeven (in geval van onverdraagbaarheid van MTX 

of wanneer behandeling met MTX niet geschikt is) of 

in combinatie met MTX. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch, met MTX of mono (Volw. en Kind 2-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 510 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met MTX voor de behandeling van 

juveniele idiopathische polyartritis (pJIA; reumafactor 
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positief of negatief en uitgebreide oligoartritis) bij 

patiënten van 2 jaar en ouder met een ontoereikende 

respons op eerdere behandeling met MTX. Kan als 

monotherapie worden gegeven in geval van 

onverdraagbaarheid van MTX of wanneer 

continuering van behandeling met MTX niet geschikt 

is. 

Verkorte indicatie: JIA-oligo/poly, met MTX of mono (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1634 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van ernstige of 

levensbedreigende cytokine-release syndrome (CRS) 

geïnduceerd door chimerische antigeenreceptor 

(CAR) T-cellen bij volwassenen en kinderen van 2 

jaar en ouder. 

Verkorte indicatie: CRS, CAR T-cellen (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 639 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adult Onset's Still's Disease (AOSD) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Still, Adult Onset (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 680 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende niet-infectieuze 

uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente niet-infectieuze uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 928 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Castleman bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 
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wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1051 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Systemische Juveniele idiopathische artritis 

(sJIA) bij kinderen < 2 jaar. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch (Kind 0-2 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1176 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Idiopathische amyloidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Idiopathische amyloïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1282 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende scleritis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente scleritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1283 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende intraoculair 

lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent intraoculair lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2653 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Systemische Juveniele idiopathische artritis 

(sJIA) bij kinderen < 1 jaar. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch (Kind 0-1 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ROACTEMRA INFVLST CONC 20MG/ML FLACON 10ML 
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Zindex nummer: 15459381 

ATC Code: L04AC07 

Werkzame stof: TOCILIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/08/492/003 

Fabrikant: ROCHE NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 770 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van Giant Cell Arteritis 

(reuscelarteritis, GCA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GCA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2647 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve systemische 

juveniele idiopathische artritis (sJIA) bij patiënten 

van 1 jaar en ouder met een ontoereikende respons 

op eerdere behandeling met NSAID's en systemische 

corticosteroïden. Kan als monotherapie worden 

gegeven (in geval van intolerantie voor MTX of 

wanneer behandeling met MTX niet geschikt is) of in 

combinatie met MTX. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch, met MTX of mono (Volw. en Kind 1-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 507 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis (RA) bij volwassenen met een 

ontoereikende respons op of een intolerantie voor 

een eerdere behandeling met één of meerdere 

disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARD's) 

of tumor necrose factor (TNF) antagonisten. Kan als 

monotherapie worden gegeven aan deze patiënten in 

geval van intolerantie voor MTX of wanneer 

voortzetten van de behandeling met MTX niet 

geschikt is. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 508 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandelijng van ernstige, actieve en progressieve 

reumatoïde artritis (RA) bij volwassenen die niet 

eerder werden behandeld met MTX. Kan als 

monotherapie worden gegeven aan deze patiënten in 

geval van intolerantie voor MTX of wanneer 

voortzetten van de behandeling met MTX niet 

geschikt is. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 509 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve systemische juveniele 

idiopathische artritis (sJIA) bij patiënten van 2 jaar 

en ouder met een ontoereikende respons op eerdere 

behandeling met NSAID's en systemische 

corticosteroïden. Kan als monotherapie worden 

gegeven (in geval van onverdraagbaarheid van MTX 

of wanneer behandeling met MTX niet geschikt is) of 

in combinatie met MTX. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch, met MTX of mono (Volw. en Kind 2-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 510 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met MTX voor de behandeling van 

juveniele idiopathische polyartritis (pJIA; reumafactor 

positief of negatief en uitgebreide oligoartritis) bij 

patiënten van 2 jaar en ouder met een ontoereikende 

respons op eerdere behandeling met MTX. Kan als 

monotherapie worden gegeven in geval van 

onverdraagbaarheid van MTX of wanneer 

continuering van behandeling met MTX niet geschikt 

is. 

Verkorte indicatie: JIA-oligo/poly, met MTX of mono (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1634 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van ernstige of 

levensbedreigende cytokine-release syndrome (CRS) 

geïnduceerd door chimerische antigeenreceptor 

(CAR) T-cellen bij volwassenen en kinderen van 2 

jaar en ouder. 

Verkorte indicatie: CRS, CAR T-cellen (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 639 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adult Onset's Still's Disease (AOSD) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Still, Adult Onset (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 680 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende niet-infectieuze 

uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente niet-infectieuze uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 928 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Castleman bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1051 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Systemische Juveniele idiopathische artritis 

(sJIA) bij kinderen < 2 jaar. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch (Kind 0-2 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1176 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Idiopathische amyloidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Idiopathische amyloïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1282 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende scleritis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente scleritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1283 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende intraoculair 

lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent intraoculair lymfoom (Volw.) 
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Indicatienummer: 2653 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Systemische Juveniele idiopathische artritis 

(sJIA) bij kinderen < 1 jaar. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch (Kind 0-1 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ROACTEMRA INFVLST CONC 20MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 16263839 

ATC Code: L04AC07 

Werkzame stof: TOCILIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/08/492/003 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 770 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van Giant Cell Arteritis 

(reuscelarteritis, GCA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GCA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2647 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve systemische 

juveniele idiopathische artritis (sJIA) bij patiënten 

van 1 jaar en ouder met een ontoereikende respons 

op eerdere behandeling met NSAID's en systemische 

corticosteroïden. Kan als monotherapie worden 

gegeven (in geval van intolerantie voor MTX of 

wanneer behandeling met MTX niet geschikt is) of in 

combinatie met MTX. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch, met MTX of mono (Volw. en Kind 1-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 507 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis (RA) bij volwassenen met een 

ontoereikende respons op of een intolerantie voor 

een eerdere behandeling met één of meerdere 

disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARD's) 

of tumor necrose factor (TNF) antagonisten. Kan als 

monotherapie worden gegeven aan deze patiënten in 

geval van intolerantie voor MTX of wanneer 

voortzetten van de behandeling met MTX niet 

geschikt is. 
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Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 508 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandelijng van ernstige, actieve en progressieve 

reumatoïde artritis (RA) bij volwassenen die niet 

eerder werden behandeld met MTX. Kan als 

monotherapie worden gegeven aan deze patiënten in 

geval van intolerantie voor MTX of wanneer 

voortzetten van de behandeling met MTX niet 

geschikt is. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 509 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve systemische juveniele 

idiopathische artritis (sJIA) bij patiënten van 2 jaar 

en ouder met een ontoereikende respons op eerdere 

behandeling met NSAID's en systemische 

corticosteroïden. Kan als monotherapie worden 

gegeven (in geval van onverdraagbaarheid van MTX 

of wanneer behandeling met MTX niet geschikt is) of 

in combinatie met MTX. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch, met MTX of mono (Volw. en Kind 2-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 510 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met MTX voor de behandeling van 

juveniele idiopathische polyartritis (pJIA; reumafactor 

positief of negatief en uitgebreide oligoartritis) bij 

patiënten van 2 jaar en ouder met een ontoereikende 

respons op eerdere behandeling met MTX. Kan als 

monotherapie worden gegeven in geval van 

onverdraagbaarheid van MTX of wanneer 

continuering van behandeling met MTX niet geschikt 

is. 

Verkorte indicatie: JIA-oligo/poly, met MTX of mono (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1634 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van ernstige of 

levensbedreigende cytokine-release syndrome (CRS) 

geïnduceerd door chimerische antigeenreceptor 

(CAR) T-cellen bij volwassenen en kinderen van 2 

jaar en ouder. 

Verkorte indicatie: CRS, CAR T-cellen (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 639 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adult Onset's Still's Disease (AOSD) bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Still, Adult Onset (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 680 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende niet-infectieuze 

uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente niet-infectieuze uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 928 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Castleman bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1051 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Systemische Juveniele idiopathische artritis 

(sJIA) bij kinderen < 2 jaar. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch (Kind 0-2 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1176 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Idiopathische amyloidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Idiopathische amyloïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 
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orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1282 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende scleritis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente scleritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1283 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende intraoculair 

lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent intraoculair lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2653 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Systemische Juveniele idiopathische artritis 

(sJIA) bij kinderen < 1 jaar. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch (Kind 0-1 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ROACTEMRA INFVLST CONC 20MG/ML FLACON 20ML 

 

Zindex nummer: 15459403 

ATC Code: L04AC07 

Werkzame stof: TOCILIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/08/492/005 

Fabrikant: ROCHE NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 770 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van Giant Cell Arteritis 

(reuscelarteritis, GCA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GCA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2647 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve systemische 

juveniele idiopathische artritis (sJIA) bij patiënten 

van 1 jaar en ouder met een ontoereikende respons 

op eerdere behandeling met NSAID's en systemische 

corticosteroïden. Kan als monotherapie worden 

gegeven (in geval van intolerantie voor MTX of 

wanneer behandeling met MTX niet geschikt is) of in 

combinatie met MTX. 
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Verkorte indicatie: JIA-systemisch, met MTX of mono (Volw. en Kind 1-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 507 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis (RA) bij volwassenen met een 

ontoereikende respons op of een intolerantie voor 

een eerdere behandeling met één of meerdere 

disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARD's) 

of tumor necrose factor (TNF) antagonisten. Kan als 

monotherapie worden gegeven aan deze patiënten in 

geval van intolerantie voor MTX of wanneer 

voortzetten van de behandeling met MTX niet 

geschikt is. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 508 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandelijng van ernstige, actieve en progressieve 

reumatoïde artritis (RA) bij volwassenen die niet 

eerder werden behandeld met MTX. Kan als 

monotherapie worden gegeven aan deze patiënten in 

geval van intolerantie voor MTX of wanneer 

voortzetten van de behandeling met MTX niet 

geschikt is. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 509 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve systemische juveniele 

idiopathische artritis (sJIA) bij patiënten van 2 jaar 

en ouder met een ontoereikende respons op eerdere 

behandeling met NSAID's en systemische 

corticosteroïden. Kan als monotherapie worden 

gegeven (in geval van onverdraagbaarheid van MTX 

of wanneer behandeling met MTX niet geschikt is) of 

in combinatie met MTX. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch, met MTX of mono (Volw. en Kind 2-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 510 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met MTX voor de behandeling van 

juveniele idiopathische polyartritis (pJIA; reumafactor 

positief of negatief en uitgebreide oligoartritis) bij 

patiënten van 2 jaar en ouder met een ontoereikende 

respons op eerdere behandeling met MTX. Kan als 

monotherapie worden gegeven in geval van 

onverdraagbaarheid van MTX of wanneer 

continuering van behandeling met MTX niet geschikt 

is. 
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Verkorte indicatie: JIA-oligo/poly, met MTX of mono (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1634 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van ernstige of 

levensbedreigende cytokine-release syndrome (CRS) 

geïnduceerd door chimerische antigeenreceptor 

(CAR) T-cellen bij volwassenen en kinderen van 2 

jaar en ouder. 

Verkorte indicatie: CRS, CAR T-cellen (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 639 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adult Onset's Still's Disease (AOSD) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Still, Adult Onset (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 680 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende niet-infectieuze 

uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente niet-infectieuze uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 928 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Castleman bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 
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Indicatienummer: 1051 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Systemische Juveniele idiopathische artritis 

(sJIA) bij kinderen < 2 jaar. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch (Kind 0-2 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1176 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Idiopathische amyloidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Idiopathische amyloïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1282 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende scleritis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente scleritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1283 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende intraoculair 

lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent intraoculair lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2653 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Systemische Juveniele idiopathische artritis 

(sJIA) bij kinderen < 1 jaar. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch (Kind 0-1 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ROACTEMRA INJVLST 162MG/0,9ML (180MG/ML) PEN 

 

Zindex nummer: 16635582 

ATC Code: L04AC07 

Werkzame stof: TOCILIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/08/492/009 

Fabrikant: ROCHE NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 509 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van actieve systemische juveniele 

idiopathische artritis (sJIA) bij patiënten van 2 jaar 

en ouder met een ontoereikende respons op eerdere 

behandeling met NSAID's en systemische 

corticosteroïden. Kan als monotherapie worden 

gegeven (in geval van onverdraagbaarheid van MTX 

of wanneer behandeling met MTX niet geschikt is) of 

in combinatie met MTX. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch, met MTX of mono (Volw. en Kind 2-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 510 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met MTX voor de behandeling van 

juveniele idiopathische polyartritis (pJIA; reumafactor 

positief of negatief en uitgebreide oligoartritis) bij 

patiënten van 2 jaar en ouder met een ontoereikende 

respons op eerdere behandeling met MTX. Kan als 

monotherapie worden gegeven in geval van 

onverdraagbaarheid van MTX of wanneer 

continuering van behandeling met MTX niet geschikt 

is. 

Verkorte indicatie: JIA-oligo/poly, met MTX of mono (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1634 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van ernstige of 

levensbedreigende cytokine-release syndrome (CRS) 

geïnduceerd door chimerische antigeenreceptor 

(CAR) T-cellen bij volwassenen en kinderen van 2 

jaar en ouder. 

Verkorte indicatie: CRS, CAR T-cellen (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2647 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve systemische 

juveniele idiopathische artritis (sJIA) bij patiënten 

van 1 jaar en ouder met een ontoereikende respons 

op eerdere behandeling met NSAID's en systemische 

corticosteroïden. Kan als monotherapie worden 

gegeven (in geval van intolerantie voor MTX of 

wanneer behandeling met MTX niet geschikt is) of in 

combinatie met MTX. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch, met MTX of mono (Volw. en Kind 1-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 507 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis (RA) bij volwassenen met een 
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ontoereikende respons op of een intolerantie voor 

een eerdere behandeling met één of meerdere 

disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARD's) 

of tumor necrose factor (TNF) antagonisten. Kan als 

monotherapie worden gegeven aan deze patiënten in 

geval van intolerantie voor MTX of wanneer 

voortzetten van de behandeling met MTX niet 

geschikt is. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 508 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandelijng van ernstige, actieve en progressieve 

reumatoïde artritis (RA) bij volwassenen die niet 

eerder werden behandeld met MTX. Kan als 

monotherapie worden gegeven aan deze patiënten in 

geval van intolerantie voor MTX of wanneer 

voortzetten van de behandeling met MTX niet 

geschikt is. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 770 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van Giant Cell Arteritis 

(reuscelarteritis, GCA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GCA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 639 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adult Onset's Still's Disease (AOSD) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Still, Adult Onset (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 680 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende niet-infectieuze 

uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente niet-infectieuze uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 928 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Castleman bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1051 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Systemische Juveniele idiopathische artritis 

(sJIA) bij kinderen < 2 jaar. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch (Kind 0-2 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1176 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Idiopathische amyloidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Idiopathische amyloïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1282 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende scleritis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente scleritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1283 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende intraoculair 

lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent intraoculair lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2653 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Systemische Juveniele idiopathische artritis 

(sJIA) bij kinderen < 1 jaar. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch (Kind 0-1 jaar) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ROACTEMRA INJVLST 162MG/0,9ML (180MG/ML) WWSP 

 

Zindex nummer: 16015924 

ATC Code: L04AC07 

Werkzame stof: TOCILIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/08/492/007 

Fabrikant: ROCHE NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 509 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van actieve systemische juveniele 

idiopathische artritis (sJIA) bij patiënten van 2 jaar 

en ouder met een ontoereikende respons op eerdere 

behandeling met NSAID's en systemische 

corticosteroïden. Kan als monotherapie worden 

gegeven (in geval van onverdraagbaarheid van MTX 

of wanneer behandeling met MTX niet geschikt is) of 

in combinatie met MTX. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch, met MTX of mono (Volw. en Kind 2-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1634 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van ernstige of 

levensbedreigende cytokine-release syndrome (CRS) 

geïnduceerd door chimerische antigeenreceptor 

(CAR) T-cellen bij volwassenen en kinderen van 2 

jaar en ouder. 

Verkorte indicatie: CRS, CAR T-cellen (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 507 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis (RA) bij volwassenen met een 

ontoereikende respons op of een intolerantie voor 

een eerdere behandeling met één of meerdere 

disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARD's) 

of tumor necrose factor (TNF) antagonisten. Kan als 

monotherapie worden gegeven aan deze patiënten in 

geval van intolerantie voor MTX of wanneer 

voortzetten van de behandeling met MTX niet 

geschikt is. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 508 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandelijng van ernstige, actieve en progressieve 

reumatoïde artritis (RA) bij volwassenen die niet 

eerder werden behandeld met MTX. Kan als 

monotherapie worden gegeven aan deze patiënten in 

geval van intolerantie voor MTX of wanneer 

voortzetten van de behandeling met MTX niet 

geschikt is. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 510 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met MTX voor de behandeling van 

juveniele idiopathische polyartritis (pJIA; reumafactor 

positief of negatief en uitgebreide oligoartritis) bij 

patiënten van 2 jaar en ouder met een ontoereikende 

respons op eerdere behandeling met MTX. Kan als 

monotherapie worden gegeven in geval van 

onverdraagbaarheid van MTX of wanneer 

continuering van behandeling met MTX niet geschikt 

is. 

Verkorte indicatie: JIA-oligo/poly, met MTX of mono (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 770 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van Giant Cell Arteritis 

(reuscelarteritis, GCA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GCA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2647 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve systemische 

juveniele idiopathische artritis (sJIA) bij patiënten 

van 1 jaar en ouder met een ontoereikende respons 

op eerdere behandeling met NSAID's en systemische 

corticosteroïden. Kan als monotherapie worden 

gegeven (in geval van intolerantie voor MTX of 

wanneer behandeling met MTX niet geschikt is) of in 

combinatie met MTX. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch, met MTX of mono (Volw. en Kind 1-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 639 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adult Onset's Still's Disease (AOSD) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Still, Adult Onset (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3621 van 4271 

 

 

Indicatienummer: 680 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende niet-infectieuze 

uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente niet-infectieuze uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 928 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Castleman bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1051 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Systemische Juveniele idiopathische artritis 

(sJIA) bij kinderen < 2 jaar. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch (Kind 0-2 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1176 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Idiopathische amyloidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Idiopathische amyloïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1282 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende scleritis bij 
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volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente scleritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1283 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende intraoculair 

lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent intraoculair lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2653 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Systemische Juveniele idiopathische artritis 

(sJIA) bij kinderen < 1 jaar. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch (Kind 0-1 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ROACTEMRA INJVLST 162MG/0,9ML (180MG/ML) WWSP 

 

Zindex nummer: 16231643 

ATC Code: L04AC07 

Werkzame stof: TOCILIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/08/492/007 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 509 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van actieve systemische juveniele 

idiopathische artritis (sJIA) bij patiënten van 2 jaar 

en ouder met een ontoereikende respons op eerdere 

behandeling met NSAID's en systemische 

corticosteroïden. Kan als monotherapie worden 

gegeven (in geval van onverdraagbaarheid van MTX 

of wanneer behandeling met MTX niet geschikt is) of 

in combinatie met MTX. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch, met MTX of mono (Volw. en Kind 2-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1634 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van ernstige of 

levensbedreigende cytokine-release syndrome (CRS) 

geïnduceerd door chimerische antigeenreceptor 

(CAR) T-cellen bij volwassenen en kinderen van 2 

jaar en ouder. 

Verkorte indicatie: CRS, CAR T-cellen (Volw. en Kind 2-18 jaar) 
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Indicatienummer: 507 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis (RA) bij volwassenen met een 

ontoereikende respons op of een intolerantie voor 

een eerdere behandeling met één of meerdere 

disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARD's) 

of tumor necrose factor (TNF) antagonisten. Kan als 

monotherapie worden gegeven aan deze patiënten in 

geval van intolerantie voor MTX of wanneer 

voortzetten van de behandeling met MTX niet 

geschikt is. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 508 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandelijng van ernstige, actieve en progressieve 

reumatoïde artritis (RA) bij volwassenen die niet 

eerder werden behandeld met MTX. Kan als 

monotherapie worden gegeven aan deze patiënten in 

geval van intolerantie voor MTX of wanneer 

voortzetten van de behandeling met MTX niet 

geschikt is. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 510 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met MTX voor de behandeling van 

juveniele idiopathische polyartritis (pJIA; reumafactor 

positief of negatief en uitgebreide oligoartritis) bij 

patiënten van 2 jaar en ouder met een ontoereikende 

respons op eerdere behandeling met MTX. Kan als 

monotherapie worden gegeven in geval van 

onverdraagbaarheid van MTX of wanneer 

continuering van behandeling met MTX niet geschikt 

is. 

Verkorte indicatie: JIA-oligo/poly, met MTX of mono (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 770 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van Giant Cell Arteritis 

(reuscelarteritis, GCA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GCA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2647 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve systemische 

juveniele idiopathische artritis (sJIA) bij patiënten 

van 1 jaar en ouder met een ontoereikende respons 

op eerdere behandeling met NSAID's en systemische 

corticosteroïden. Kan als monotherapie worden 
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gegeven (in geval van intolerantie voor MTX of 

wanneer behandeling met MTX niet geschikt is) of in 

combinatie met MTX. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch, met MTX of mono (Volw. en Kind 1-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 639 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adult Onset's Still's Disease (AOSD) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Still, Adult Onset (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 680 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende niet-infectieuze 

uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente niet-infectieuze uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 928 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Castleman bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1051 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Systemische Juveniele idiopathische artritis 

(sJIA) bij kinderen < 2 jaar. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch (Kind 0-2 jaar) 
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Indicatienummer: 1176 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Idiopathische amyloidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Idiopathische amyloïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1282 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende scleritis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente scleritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1283 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende intraoculair 

lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent intraoculair lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2653 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Systemische Juveniele idiopathische artritis 

(sJIA) bij kinderen < 1 jaar. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch (Kind 0-1 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

RYDAPT CAPSULE 25MG 

 

Zindex nummer: 16573161 

ATC Code: L01XE39 

Werkzame stof: MIDOSTAURINE 

Registratienummer: EU/1/17/1218/001 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1560 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met standaard inductietherapie met 

daunorubicine en cytarabine en hoge-dosis 

consolidatiechemotherapie met cytarabine, gevolgd 

door Rydapt onderhoudsmonotherapie bij patiënten 

met een complete respons, bij volwassen patiënten 
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met nieuw gediagnosticeerde acute myeloïde 

leukemie (AML) die FLT3-mutatiepositief zijn. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde FLT3+ AML, combi of 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1561 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met agressieve systemische mastocytose 

(ASM). 

Verkorte indicatie: Agressieve systemische mastocytose, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1562 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met systemische mastocytose met 

geassocieerde hematologische neoplasie (SM-AHN). 

Verkorte indicatie: Systemische mastocytose, geassocieerde 

hematologische neoplasie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1563 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met mestcelleukemie (MCL). 

Verkorte indicatie: Mestcelleukemie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

RYDAPT CAPSULE 25MG 

 

Zindex nummer: 16673468 

ATC Code: L01XE39 

Werkzame stof: MIDOSTAURINE 

Registratienummer: EU/1/17/1218/002 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1560 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met standaard inductietherapie met 

daunorubicine en cytarabine en hoge-dosis 

consolidatiechemotherapie met cytarabine, gevolgd 

door Rydapt onderhoudsmonotherapie bij patiënten 

met een complete respons, bij volwassen patiënten 

met nieuw gediagnosticeerde acute myeloïde 

leukemie (AML) die FLT3-mutatiepositief zijn. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde FLT3+ AML, combi of 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 
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Indicatienummer: 1561 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met agressieve systemische mastocytose 

(ASM). 

Verkorte indicatie: Agressieve systemische mastocytose, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1562 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met systemische mastocytose met 

geassocieerde hematologische neoplasie (SM-AHN). 

Verkorte indicatie: Systemische mastocytose, geassocieerde 

hematologische neoplasie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1563 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met mestcelleukemie (MCL). 

Verkorte indicatie: Mestcelleukemie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SAVENE INFPDR FLACON 500MG + TOEBEHOREN 

 

Zindex nummer: 15259056 

ATC Code: V03AF02 

Werkzame stof: DEXRAZOXAAN 

Registratienummer: EU/1/06/350/001 

Fabrikant: CLINIGEN HEALTHCARE LTD. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1536 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Bij volwassenen ter preventie van chronische 

cumulatieve cardiotoxiciteit veroorzaakt door 

antracyclinegebruik bij patiënten met gevorderde 

en/of gemetastaseerde borstkanker, die vooraf een 

cumulatieve dosis van óf 300 mg/m2 doxorubicine óf 

540 mg/m2 epirubicine toegediend hebben gekregen, 

indien verdere antracyclinebehandeling vereist is. 

Verkorte indicatie: Chronische cumulatieve cardiotoxiciteit antracycline 

bij Adv BC of mBC, preventie 

 

 

Indicatienummer: 1211 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van anthracycline-extravasatie bij 

volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Anthracycline-extravasatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SCENESSE IMPLANTAAT IN FLACON 16MG 

 

Zindex nummer: 16272854 

ATC Code: D02BB02 

Werkzame stof: AFAMELANOTIDE 

Registratienummer: EU/1/14/969/001 

Fabrikant: CLINUVEL UK LTD 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1172 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Preventie van fototoxiciteit bij volwassen patiënten 

met erytropoëtische protoporfyrie (EPP). 

Verkorte indicatie: Fototoxiciteit bij erytropoëtische protoporfyrie, 

preventie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SIKLOS TABLET FILMOMHULD  100MG 

 

Zindex nummer: 15669521 

ATC Code: L01XX05 

Werkzame stof: HYDROXYCARBAMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/397/002 

Fabrikant: NORDIC PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 277 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van patiënten met chronische 

myeloïde leukemie (CML) in de chronische of 

versnelde fase. 

Verkorte indicatie: CML, chronische of acceleratie fase (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 278 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van patiënten met essentiële 

trombocytemie en polycythaemia vera gepaard met 

een hoog risico van trombo-embolische complicaties. 

Verkorte indicatie: ET of PV, hoog tromboserisico (Volw.) 
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Indicatienummer: 279 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Preventie van recidiverende, pijnlijke vaso-occlusieve 

crises waaronder het 'acute chest syndrome' bij 

volwassenen, adolescenten en kinderen ouder dan 2 

jaar met symptomatische sikkelcelziekte. 

Verkorte indicatie: Sikkelcelziekte, symptomatisch, preventie vaso-

occlusieve crises (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 806 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute Lymfatische Leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 807 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute myeloide leukemie (AML). 

Verkorte indicatie: AML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 997 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling bij volwassenen met acute niet-

lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1104 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Sikkelcelanemie bij kinderen <2 jaar. 

Verkorte indicatie: Sikkelcelanemie (Kind 0-2 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1105 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Thallasemie. 

Verkorte indicatie: Thalassemie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1295 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling bij volwassenen met acute lymfatische 

leukemie. 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1364 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassen patiënten met sikkelcelziekte met 

frequente pijnaanvallen, acuut chest syndroom of 
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ernstige anemie. 

Verkorte indicatie: Sikkelcelanemie, frequente pijnaanval, acuut chest 

syndroom of ernstige anemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1365 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hydroxycarbamide bij MPN. 

Verkorte indicatie: MPN (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SIKLOS TABLET FILMOMHULD  100MG 

 

Zindex nummer: 16102010 

ATC Code: L01XX05 

Werkzame stof: HYDROXYCARBAMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/397/002 

Fabrikant: MEDCOR PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 277 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van patiënten met chronische 

myeloïde leukemie (CML) in de chronische of 

versnelde fase. 

Verkorte indicatie: CML, chronische of acceleratie fase (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 278 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van patiënten met essentiële 

trombocytemie en polycythaemia vera gepaard met 

een hoog risico van trombo-embolische complicaties. 

Verkorte indicatie: ET of PV, hoog tromboserisico (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 279 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Preventie van recidiverende, pijnlijke vaso-occlusieve 

crises waaronder het 'acute chest syndrome' bij 

volwassenen, adolescenten en kinderen ouder dan 2 

jaar met symptomatische sikkelcelziekte. 

Verkorte indicatie: Sikkelcelziekte, symptomatisch, preventie vaso-

occlusieve crises (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 806 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute Lymfatische Leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 807 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute myeloide leukemie (AML). 

Verkorte indicatie: AML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 997 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling bij volwassenen met acute niet-

lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1104 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Sikkelcelanemie bij kinderen <2 jaar. 

Verkorte indicatie: Sikkelcelanemie (Kind 0-2 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1105 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Thallasemie. 

Verkorte indicatie: Thalassemie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1295 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling bij volwassenen met acute lymfatische 

leukemie. 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1364 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassen patiënten met sikkelcelziekte met 

frequente pijnaanvallen, acuut chest syndroom of 

ernstige anemie. 

Verkorte indicatie: Sikkelcelanemie, frequente pijnaanval, acuut chest 

syndroom of ernstige anemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1365 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hydroxycarbamide bij MPN. 

Verkorte indicatie: MPN (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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SIKLOS TABLET FILMOMHULD 1000MG 

 

Zindex nummer: 16102029 

ATC Code: L01XX05 

Werkzame stof: HYDROXYCARBAMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/397/001 

Fabrikant: MEDCOR PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 277 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van patiënten met chronische 

myeloïde leukemie (CML) in de chronische of 

versnelde fase. 

Verkorte indicatie: CML, chronische of acceleratie fase (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 278 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van patiënten met essentiële 

trombocytemie en polycythaemia vera gepaard met 

een hoog risico van trombo-embolische complicaties. 

Verkorte indicatie: ET of PV, hoog tromboserisico (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 279 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Preventie van recidiverende, pijnlijke vaso-occlusieve 

crises waaronder het 'acute chest syndrome' bij 

volwassenen, adolescenten en kinderen ouder dan 2 

jaar met symptomatische sikkelcelziekte. 

Verkorte indicatie: Sikkelcelziekte, symptomatisch, preventie vaso-

occlusieve crises (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 806 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute Lymfatische Leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 807 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute myeloide leukemie (AML). 

Verkorte indicatie: AML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 997 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Behandeling bij volwassenen met acute niet-

lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1104 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Sikkelcelanemie bij kinderen <2 jaar. 

Verkorte indicatie: Sikkelcelanemie (Kind 0-2 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1105 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Thallasemie. 

Verkorte indicatie: Thalassemie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1295 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling bij volwassenen met acute lymfatische 

leukemie. 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1364 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassen patiënten met sikkelcelziekte met 

frequente pijnaanvallen, acuut chest syndroom of 

ernstige anemie. 

Verkorte indicatie: Sikkelcelanemie, frequente pijnaanval, acuut chest 

syndroom of ernstige anemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1365 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hydroxycarbamide bij MPN. 

Verkorte indicatie: MPN (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SIKLOS TABLET FILMOMHULD 1000MG 

 

Zindex nummer: 16244257 

ATC Code: L01XX05 

Werkzame stof: HYDROXYCARBAMIDE 

Registratienummer: EU/1/07/397/001 

Fabrikant: NORDIC PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 277 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van patiënten met chronische 
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myeloïde leukemie (CML) in de chronische of 

versnelde fase. 

Verkorte indicatie: CML, chronische of acceleratie fase (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 278 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van patiënten met essentiële 

trombocytemie en polycythaemia vera gepaard met 

een hoog risico van trombo-embolische complicaties. 

Verkorte indicatie: ET of PV, hoog tromboserisico (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 279 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Preventie van recidiverende, pijnlijke vaso-occlusieve 

crises waaronder het 'acute chest syndrome' bij 

volwassenen, adolescenten en kinderen ouder dan 2 

jaar met symptomatische sikkelcelziekte. 

Verkorte indicatie: Sikkelcelziekte, symptomatisch, preventie vaso-

occlusieve crises (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 806 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute Lymfatische Leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 807 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute myeloide leukemie (AML). 

Verkorte indicatie: AML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 997 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling bij volwassenen met acute niet-

lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1104 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Sikkelcelanemie bij kinderen <2 jaar. 

Verkorte indicatie: Sikkelcelanemie (Kind 0-2 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1105 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Thallasemie. 

Verkorte indicatie: Thalassemie (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1295 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling bij volwassenen met acute lymfatische 

leukemie. 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1364 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassen patiënten met sikkelcelziekte met 

frequente pijnaanvallen, acuut chest syndroom of 

ernstige anemie. 

Verkorte indicatie: Sikkelcelanemie, frequente pijnaanval, acuut chest 

syndroom of ernstige anemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1365 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hydroxycarbamide bij MPN. 

Verkorte indicatie: MPN (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SIMPONI INJVLST 100MG/ML PEN 0,5ML 

 

Zindex nummer: 15748049 

ATC Code: L04AB06 

Werkzame stof: GOLIMUMAB 

Registratienummer: EU/1/09/546/001 

Fabrikant: MSD BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 269 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis bij volwassenen die onvoldoende 

reageerden op behandeling met DMARD’s (disease-

modifying anti-rheumatic drugs), waaronder MTX. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 
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Indicatienummer: 270 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van ernstige, actieve en progressieve 

reumatoïde artritis bij niet eerder met MTX 

behandelde volwassenen. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 271 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Alleen of gecombineerd met methotrexaat (MTX), 

voor de behandeling van actieve en progressieve 

artritis psoriatica bij volwassenen die onvoldoende 

reageerden op eerdere behandeling met DMARD’s 

(disease-modifying anti-rheumatic drugs). 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 273 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van ernstige actieve niet-

radiografische axialespondyloartritis bij volwassenen 

met objectieve tekenen van ontsteking, aangetoond 

door verhoogd C-reactief proteïne (CRP) en/of door 

bewijs verkregen met magnetic resonance imaging 

(MRI), die onvoldoende reageerden op niet-steroïdale 

anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) of deze 

niet verdroegen. 

Verkorte indicatie: SpA-nr (CRP of MRI afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 274 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve colitis 

ulcerosa bij volwassen patiënten die onvoldoende 

reageerden op een conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 2683 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met MTX, voor de behandeling van 

polyarticulaire juveniele idiopathische artritis (pJIA) 

bij kinderen van 2 jaar of ouder, die onvoldoende 

reageerden op eerdere behandeling met MTX. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na MTX, met MTX (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 
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voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1511 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire ernstige visusbedreigende uveïtis 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SIMPONI INJVLST 100MG/ML PEN 0,5ML 

 

Zindex nummer: 15901165 

ATC Code: L04AB06 

Werkzame stof: GOLIMUMAB 

Registratienummer: EU/1/09/546/001 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 269 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van matige tot ernstige actieve 
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reumatoïde artritis bij volwassenen die onvoldoende 

reageerden op behandeling met DMARD’s (disease-

modifying anti-rheumatic drugs), waaronder MTX. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 270 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van ernstige, actieve en progressieve 

reumatoïde artritis bij niet eerder met MTX 

behandelde volwassenen. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 271 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Alleen of gecombineerd met methotrexaat (MTX), 

voor de behandeling van actieve en progressieve 

artritis psoriatica bij volwassenen die onvoldoende 

reageerden op eerdere behandeling met DMARD’s 

(disease-modifying anti-rheumatic drugs). 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 273 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van ernstige actieve niet-

radiografische axialespondyloartritis bij volwassenen 

met objectieve tekenen van ontsteking, aangetoond 

door verhoogd C-reactief proteïne (CRP) en/of door 

bewijs verkregen met magnetic resonance imaging 

(MRI), die onvoldoende reageerden op niet-steroïdale 

anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) of deze 

niet verdroegen. 

Verkorte indicatie: SpA-nr (CRP of MRI afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 274 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve colitis 

ulcerosa bij volwassen patiënten die onvoldoende 

reageerden op een conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 2683 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met MTX, voor de behandeling van 

polyarticulaire juveniele idiopathische artritis (pJIA) 

bij kinderen van 2 jaar of ouder, die onvoldoende 

reageerden op eerdere behandeling met MTX. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na MTX, met MTX (Kind 2-18 jaar) 
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Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1511 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire ernstige visusbedreigende uveïtis 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SIMPONI INJVLST 100MG/ML PEN 0,5ML 

 

Zindex nummer: 15901742 

ATC Code: L04AB06 

Werkzame stof: GOLIMUMAB 

Registratienummer: EU/1/09/546/001 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 
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Indicatienummer: 269 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis bij volwassenen die onvoldoende 

reageerden op behandeling met DMARD’s (disease-

modifying anti-rheumatic drugs), waaronder MTX. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 270 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van ernstige, actieve en progressieve 

reumatoïde artritis bij niet eerder met MTX 

behandelde volwassenen. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 271 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Alleen of gecombineerd met methotrexaat (MTX), 

voor de behandeling van actieve en progressieve 

artritis psoriatica bij volwassenen die onvoldoende 

reageerden op eerdere behandeling met DMARD’s 

(disease-modifying anti-rheumatic drugs). 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 273 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van ernstige actieve niet-

radiografische axialespondyloartritis bij volwassenen 

met objectieve tekenen van ontsteking, aangetoond 

door verhoogd C-reactief proteïne (CRP) en/of door 

bewijs verkregen met magnetic resonance imaging 

(MRI), die onvoldoende reageerden op niet-steroïdale 

anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) of deze 

niet verdroegen. 

Verkorte indicatie: SpA-nr (CRP of MRI afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 274 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve colitis 

ulcerosa bij volwassen patiënten die onvoldoende 

reageerden op een conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 2683 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met MTX, voor de behandeling van 

polyarticulaire juveniele idiopathische artritis (pJIA) 

bij kinderen van 2 jaar of ouder, die onvoldoende 

reageerden op eerdere behandeling met MTX. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na MTX, met MTX (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1511 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire ernstige visusbedreigende uveïtis 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SIMPONI INJVLST 100MG/ML PEN 0,5ML 

 

Zindex nummer: 15910091 

ATC Code: L04AB06 

Werkzame stof: GOLIMUMAB 

Registratienummer: EU/1/09/546/001 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 269 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis bij volwassenen die onvoldoende 

reageerden op behandeling met DMARD’s (disease-

modifying anti-rheumatic drugs), waaronder MTX. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 270 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van ernstige, actieve en progressieve 

reumatoïde artritis bij niet eerder met MTX 

behandelde volwassenen. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 271 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Alleen of gecombineerd met methotrexaat (MTX), 

voor de behandeling van actieve en progressieve 

artritis psoriatica bij volwassenen die onvoldoende 

reageerden op eerdere behandeling met DMARD’s 

(disease-modifying anti-rheumatic drugs). 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 273 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van ernstige actieve niet-

radiografische axialespondyloartritis bij volwassenen 

met objectieve tekenen van ontsteking, aangetoond 

door verhoogd C-reactief proteïne (CRP) en/of door 

bewijs verkregen met magnetic resonance imaging 

(MRI), die onvoldoende reageerden op niet-steroïdale 

anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) of deze 

niet verdroegen. 

Verkorte indicatie: SpA-nr (CRP of MRI afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 274 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve colitis 

ulcerosa bij volwassen patiënten die onvoldoende 

reageerden op een conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 
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contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 2683 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met MTX, voor de behandeling van 

polyarticulaire juveniele idiopathische artritis (pJIA) 

bij kinderen van 2 jaar of ouder, die onvoldoende 

reageerden op eerdere behandeling met MTX. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na MTX, met MTX (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1511 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire ernstige visusbedreigende uveïtis 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SIMPONI INJVLST 100MG/ML PEN 0,5ML 

 

Zindex nummer: 15912450 
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ATC Code: L04AB06 

Werkzame stof: GOLIMUMAB 

Registratienummer: EU/1/09/546/001 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 269 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis bij volwassenen die onvoldoende 

reageerden op behandeling met DMARD’s (disease-

modifying anti-rheumatic drugs), waaronder MTX. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 270 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van ernstige, actieve en progressieve 

reumatoïde artritis bij niet eerder met MTX 

behandelde volwassenen. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 271 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Alleen of gecombineerd met methotrexaat (MTX), 

voor de behandeling van actieve en progressieve 

artritis psoriatica bij volwassenen die onvoldoende 

reageerden op eerdere behandeling met DMARD’s 

(disease-modifying anti-rheumatic drugs). 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 273 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van ernstige actieve niet-

radiografische axialespondyloartritis bij volwassenen 

met objectieve tekenen van ontsteking, aangetoond 

door verhoogd C-reactief proteïne (CRP) en/of door 

bewijs verkregen met magnetic resonance imaging 

(MRI), die onvoldoende reageerden op niet-steroïdale 

anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) of deze 

niet verdroegen. 

Verkorte indicatie: SpA-nr (CRP of MRI afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 274 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve colitis 

ulcerosa bij volwassen patiënten die onvoldoende 

reageerden op een conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 2683 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met MTX, voor de behandeling van 

polyarticulaire juveniele idiopathische artritis (pJIA) 

bij kinderen van 2 jaar of ouder, die onvoldoende 

reageerden op eerdere behandeling met MTX. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na MTX, met MTX (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1511 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire ernstige visusbedreigende uveïtis 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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SIMPONI INJVLST 100MG/ML PEN 0,5ML 

 

Zindex nummer: 16112768 

ATC Code: L04AB06 

Werkzame stof: GOLIMUMAB 

Registratienummer: EU/1/09/546/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 269 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis bij volwassenen die onvoldoende 

reageerden op behandeling met DMARD’s (disease-

modifying anti-rheumatic drugs), waaronder MTX. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 270 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van ernstige, actieve en progressieve 

reumatoïde artritis bij niet eerder met MTX 

behandelde volwassenen. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 271 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Alleen of gecombineerd met methotrexaat (MTX), 

voor de behandeling van actieve en progressieve 

artritis psoriatica bij volwassenen die onvoldoende 

reageerden op eerdere behandeling met DMARD’s 

(disease-modifying anti-rheumatic drugs). 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 273 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van ernstige actieve niet-

radiografische axialespondyloartritis bij volwassenen 

met objectieve tekenen van ontsteking, aangetoond 

door verhoogd C-reactief proteïne (CRP) en/of door 

bewijs verkregen met magnetic resonance imaging 

(MRI), die onvoldoende reageerden op niet-steroïdale 

anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) of deze 
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niet verdroegen. 

Verkorte indicatie: SpA-nr (CRP of MRI afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 274 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve colitis 

ulcerosa bij volwassen patiënten die onvoldoende 

reageerden op een conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 2683 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met MTX, voor de behandeling van 

polyarticulaire juveniele idiopathische artritis (pJIA) 

bij kinderen van 2 jaar of ouder, die onvoldoende 

reageerden op eerdere behandeling met MTX. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na MTX, met MTX (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1511 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire ernstige visusbedreigende uveïtis 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SIMPONI INJVLST 100MG/ML PEN 0,5ML 

 

Zindex nummer: 16156056 

ATC Code: L04AB06 

Werkzame stof: GOLIMUMAB 

Registratienummer: EU/1/09/546/001 

Fabrikant: MEDCOR PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 269 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis bij volwassenen die onvoldoende 

reageerden op behandeling met DMARD’s (disease-

modifying anti-rheumatic drugs), waaronder MTX. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 270 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van ernstige, actieve en progressieve 

reumatoïde artritis bij niet eerder met MTX 

behandelde volwassenen. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 271 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Alleen of gecombineerd met methotrexaat (MTX), 

voor de behandeling van actieve en progressieve 

artritis psoriatica bij volwassenen die onvoldoende 

reageerden op eerdere behandeling met DMARD’s 

(disease-modifying anti-rheumatic drugs). 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 273 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van ernstige actieve niet-
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radiografische axialespondyloartritis bij volwassenen 

met objectieve tekenen van ontsteking, aangetoond 

door verhoogd C-reactief proteïne (CRP) en/of door 

bewijs verkregen met magnetic resonance imaging 

(MRI), die onvoldoende reageerden op niet-steroïdale 

anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) of deze 

niet verdroegen. 

Verkorte indicatie: SpA-nr (CRP of MRI afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 274 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve colitis 

ulcerosa bij volwassen patiënten die onvoldoende 

reageerden op een conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 2683 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met MTX, voor de behandeling van 

polyarticulaire juveniele idiopathische artritis (pJIA) 

bij kinderen van 2 jaar of ouder, die onvoldoende 

reageerden op eerdere behandeling met MTX. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na MTX, met MTX (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 
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Indicatienummer: 1511 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire ernstige visusbedreigende uveïtis 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SIMPONI INJVLST 100MG/ML PEN 0,5ML 

 

Zindex nummer: 16180607 

ATC Code: L04AB06 

Werkzame stof: GOLIMUMAB 

Registratienummer: EU/1/09/546/001 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 269 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis bij volwassenen die onvoldoende 

reageerden op behandeling met DMARD’s (disease-

modifying anti-rheumatic drugs), waaronder MTX. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 270 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van ernstige, actieve en progressieve 

reumatoïde artritis bij niet eerder met MTX 

behandelde volwassenen. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 271 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Alleen of gecombineerd met methotrexaat (MTX), 

voor de behandeling van actieve en progressieve 

artritis psoriatica bij volwassenen die onvoldoende 

reageerden op eerdere behandeling met DMARD’s 

(disease-modifying anti-rheumatic drugs). 
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Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 273 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van ernstige actieve niet-

radiografische axialespondyloartritis bij volwassenen 

met objectieve tekenen van ontsteking, aangetoond 

door verhoogd C-reactief proteïne (CRP) en/of door 

bewijs verkregen met magnetic resonance imaging 

(MRI), die onvoldoende reageerden op niet-steroïdale 

anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) of deze 

niet verdroegen. 

Verkorte indicatie: SpA-nr (CRP of MRI afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 274 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve colitis 

ulcerosa bij volwassen patiënten die onvoldoende 

reageerden op een conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 2683 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met MTX, voor de behandeling van 

polyarticulaire juveniele idiopathische artritis (pJIA) 

bij kinderen van 2 jaar of ouder, die onvoldoende 

reageerden op eerdere behandeling met MTX. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na MTX, met MTX (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3652 van 4271 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1511 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire ernstige visusbedreigende uveïtis 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SIMPONI INJVLST 100MG/ML PEN 1ML 

 

Zindex nummer: 16275705 

ATC Code: L04AB06 

Werkzame stof: GOLIMUMAB 

Registratienummer: EU/1/09/546/005 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 2683 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met MTX, voor de behandeling van 

polyarticulaire juveniele idiopathische artritis (pJIA) 

bij kinderen van 2 jaar of ouder, die onvoldoende 

reageerden op eerdere behandeling met MTX. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na MTX, met MTX (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 269 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis bij volwassenen die onvoldoende 

reageerden op behandeling met DMARD’s (disease-

modifying anti-rheumatic drugs), waaronder MTX. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 270 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van ernstige, actieve en progressieve 

reumatoïde artritis bij niet eerder met MTX 

behandelde volwassenen. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 271 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Alleen of gecombineerd met methotrexaat (MTX), 

voor de behandeling van actieve en progressieve 

artritis psoriatica bij volwassenen die onvoldoende 

reageerden op eerdere behandeling met DMARD’s 

(disease-modifying anti-rheumatic drugs). 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 273 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van ernstige actieve niet-

radiografische axialespondyloartritis bij volwassenen 

met objectieve tekenen van ontsteking, aangetoond 

door verhoogd C-reactief proteïne (CRP) en/of door 

bewijs verkregen met magnetic resonance imaging 

(MRI), die onvoldoende reageerden op niet-steroïdale 

anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) of deze 

niet verdroegen. 

Verkorte indicatie: SpA-nr (CRP of MRI afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 274 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve colitis 

ulcerosa bij volwassen patiënten die onvoldoende 

reageerden op een conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 
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Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1511 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire ernstige visusbedreigende uveïtis 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SIMPONI INJVLST 100MG/ML PEN 1ML 

 

Zindex nummer: 16275799 

ATC Code: L04AB06 

Werkzame stof: GOLIMUMAB 

Registratienummer: EU/1/09/546/005 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 2683 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met MTX, voor de behandeling van 

polyarticulaire juveniele idiopathische artritis (pJIA) 

bij kinderen van 2 jaar of ouder, die onvoldoende 

reageerden op eerdere behandeling met MTX. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na MTX, met MTX (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 269 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis bij volwassenen die onvoldoende 
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reageerden op behandeling met DMARD’s (disease-

modifying anti-rheumatic drugs), waaronder MTX. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 270 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van ernstige, actieve en progressieve 

reumatoïde artritis bij niet eerder met MTX 

behandelde volwassenen. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 271 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Alleen of gecombineerd met methotrexaat (MTX), 

voor de behandeling van actieve en progressieve 

artritis psoriatica bij volwassenen die onvoldoende 

reageerden op eerdere behandeling met DMARD’s 

(disease-modifying anti-rheumatic drugs). 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 273 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van ernstige actieve niet-

radiografische axialespondyloartritis bij volwassenen 

met objectieve tekenen van ontsteking, aangetoond 

door verhoogd C-reactief proteïne (CRP) en/of door 

bewijs verkregen met magnetic resonance imaging 

(MRI), die onvoldoende reageerden op niet-steroïdale 

anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) of deze 

niet verdroegen. 

Verkorte indicatie: SpA-nr (CRP of MRI afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 274 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve colitis 

ulcerosa bij volwassen patiënten die onvoldoende 

reageerden op een conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 
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met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1511 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire ernstige visusbedreigende uveïtis 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SIMPONI INJVLST 100MG/ML PEN 1ML 

 

Zindex nummer: 16738594 

ATC Code: L04AB06 

Werkzame stof: GOLIMUMAB 

Registratienummer: EU/1/09/546/005 

Fabrikant: MSD BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 2683 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met MTX, voor de behandeling van 

polyarticulaire juveniele idiopathische artritis (pJIA) 

bij kinderen van 2 jaar of ouder, die onvoldoende 

reageerden op eerdere behandeling met MTX. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na MTX, met MTX (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 
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Indicatienummer: 269 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis bij volwassenen die onvoldoende 

reageerden op behandeling met DMARD’s (disease-

modifying anti-rheumatic drugs), waaronder MTX. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 270 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van ernstige, actieve en progressieve 

reumatoïde artritis bij niet eerder met MTX 

behandelde volwassenen. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 271 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Alleen of gecombineerd met methotrexaat (MTX), 

voor de behandeling van actieve en progressieve 

artritis psoriatica bij volwassenen die onvoldoende 

reageerden op eerdere behandeling met DMARD’s 

(disease-modifying anti-rheumatic drugs). 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 273 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van ernstige actieve niet-

radiografische axialespondyloartritis bij volwassenen 

met objectieve tekenen van ontsteking, aangetoond 

door verhoogd C-reactief proteïne (CRP) en/of door 

bewijs verkregen met magnetic resonance imaging 

(MRI), die onvoldoende reageerden op niet-steroïdale 

anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) of deze 

niet verdroegen. 

Verkorte indicatie: SpA-nr (CRP of MRI afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 274 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve colitis 

ulcerosa bij volwassen patiënten die onvoldoende 

reageerden op een conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1511 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire ernstige visusbedreigende uveïtis 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SIMPONI INJVLST 100MG/ML WWSP 0,5ML 

 

Zindex nummer: 15910164 

ATC Code: L04AB06 

Werkzame stof: GOLIMUMAB 

Registratienummer: EU/1/09/546/003 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 269 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis bij volwassenen die onvoldoende 

reageerden op behandeling met DMARD’s (disease-

modifying anti-rheumatic drugs), waaronder MTX. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 270 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van ernstige, actieve en progressieve 

reumatoïde artritis bij niet eerder met MTX 

behandelde volwassenen. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 271 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Alleen of gecombineerd met methotrexaat (MTX), 

voor de behandeling van actieve en progressieve 

artritis psoriatica bij volwassenen die onvoldoende 

reageerden op eerdere behandeling met DMARD’s 

(disease-modifying anti-rheumatic drugs). 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 273 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van ernstige actieve niet-

radiografische axialespondyloartritis bij volwassenen 

met objectieve tekenen van ontsteking, aangetoond 

door verhoogd C-reactief proteïne (CRP) en/of door 

bewijs verkregen met magnetic resonance imaging 

(MRI), die onvoldoende reageerden op niet-steroïdale 

anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) of deze 

niet verdroegen. 

Verkorte indicatie: SpA-nr (CRP of MRI afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 274 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matig tot ernstig actieve colitis 

ulcerosa bij volwassen patiënten die onvoldoende 

reageerden op een conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 2683 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met MTX, voor de behandeling van 

polyarticulaire juveniele idiopathische artritis (pJIA) 

bij kinderen van 2 jaar of ouder, die onvoldoende 
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reageerden op eerdere behandeling met MTX. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na MTX, met MTX (Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1009 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente sarcoidose. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (therapieresistent) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1511 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie refractaire ernstige visusbedreigende uveïtis 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SIRTURO TABLET 100MG 

 

Zindex nummer: 15986144 

ATC Code: J04AK05 

Werkzame stof: BEDAQUILINE 

Registratienummer: EU/1/13/901/001 

Fabrikant: JANSSEN-CILAG BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 48 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als onderdeel van een geschikt combinatieregime 

voor pulmonale multiresistente tuberculose (MDR-TB) 
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bij volwassen patiënten wanneer een doeltreffend 

behandelingsregime niet anders samengesteld kan 

worden omwille van resistentie of tolerantie. Er moet 

rekening worden gehouden met de officiële richtlijn 

over het aangewezen gebruik van antibacteriële 

middelen. 

Verkorte indicatie: MDR-TB, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 919 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tuberculeuze meningitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tuberculeuze meningitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SOLIRIS INFVLST CONC 10MG/ML FLACON 30ML 

 

Zindex nummer: 16316428 

ATC Code: L04AA25 

Werkzame stof: ECULIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/07/393/001 

Fabrikant: ALEXION PHARMA NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 207 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen en kinderen voor de 

behandeling van paroxismale nachtelijke 

hemoglobinurie (PNH). 

Verkorte indicatie: PNH (Volw. en Kind 0-18 jaar) (Lichaamsgewicht > 5 

kg) 

 

 

Indicatienummer: 208 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Gebruik bij volwassenen en kinderen voor de 

behandeling van atypisch hemolytisch-uremisch 

syndroom (aHUS). 

Verkorte indicatie: aHUS (Volw. en Kind 0-18 jaar) (Lichaamsgewicht > 

5 kg) 

 

 

Indicatienummer: 1517 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassenen voor de behandeling van refractaire 

gegeneraliseerde myasthenia gravis (gMG) bij 

patiënten die positief testen voor antilichamen tegen 

acetylcholinereceptoren (AChR). 

Verkorte indicatie: AChR+ myasthenia gravis (Volw.) 
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Indicatienummer: 671 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van C3 glomerulopathie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: C3 glomerulopathie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 726 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Catastrophic antiphospholipiden 

syndrome/recurrence after transplantation bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Catastrofaal antifosfolipiden syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 750 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige acute therapie-resistente humorale 

transplantaat rejectie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acute humorale orgaanafstoting (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 811 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: C3 glomerulapathieën (C3G) bij kinderen 

met een lichaamsgewicht > 5 kg. 

Verkorte indicatie: C3 glomerulapathie (Kind 0-18 jaar) 

(Lichaamsgewicht > 5 kg) 

 

 

Indicatienummer: 1053 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Verdenking atypisch hemolytisch-uremisch 

syndroom (aHUS). 

Verkorte indicatie: Verdenking aHUS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1280 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dense deposit disease bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dense deposit disease (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1281 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Membranoproliferative glomerulonephritis (MPGN) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Membranoproliferative glomerulonefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SPECTRILA INFPDR FLACON 10.000E 
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Zindex nummer: 16324552 

ATC Code: L01XX02 

Werkzame stof: ASPARAGINASE 

Registratienummer: EU/1/15/1072/001 

Fabrikant: LAMEPRO BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 152 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: in combinatie met andere chemotherapeutica voor de 

behandeling van patiënten, hoofdzakelijk kinderen, 

met acute lymfoblastische leukemie die 

overgevoeligheid (klinische allergie of stille 

inactivatie) hebben ontwikkeld voor E. coli 

asparaginase of gepegyleerde asparaginase 

verkregen uit E.coli. 

Verkorte indicatie: ALL, met overgevoeligheid voor E. Coli asparaginase 

of gepegyleerd asparaginase, combi 

 

 

Indicatienummer: 1358 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als onderdeel van antineoplastische 

combinatietherapie voor acute lymfatische leukemie 

(ALL) bij pediatrische patiënten vanaf de geboorte tot 

de leeftijd van 18 jaar en volwassen patiënten. 

Verkorte indicatie: ALL, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 826 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Lymfoblastair lymfoom. 

Verkorte indicatie: Lymfoblastair lymfoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1361 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lymfoblastair lymfoom en NK-T cel lymfoom bij 

kinderen en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Lymfoblastair lymfoom en NK-T cel lymfoom (Volw. 

en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SPHEROX SUSP VOOR IMPLANTATIE 10-70 SFEROIDEN/CM2 

 

Zindex nummer: 16725395 

ATC Code: M09AX02 

Werkzame stof: KRAAKBEENCELLEN, AUTOLOOG 

Registratienummer: EU/1/17/1181/002 

Fabrikant: Co.Don NL Group B.V. 
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Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1628 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Reparatie van symptomatische 

gewrichtskraakbeendefecten van de femorale 

condylus en de knieschijf (International Cartilage 

Repair Society [ICRS] graad III of IV) met een 

defectgrootte tot 10 cm2 bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Reparatie gewrichtskraakbeendefect, femorale 

condylus en knieschijf (Volw.) (Defect =< 10 cm2) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SPINRAZA INJVLST 2,4MG/ML FLACON 5ML 

 

Zindex nummer: 16607082 

ATC Code: M09AX07 

Werkzame stof: NUSINERSEN 

Registratienummer: EU/1/17/1188/001 

Fabrikant: BIOGEN NETHERLANDS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1568 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van 5q spinale spieratrofie. 

Verkorte indicatie: 5q spinale spieratrofie 

 

 

Indicatienummer: 1614 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: SMA met de eerste symptomen bij kinderen jonger 

dan 6 maanden met een ziekteduur korter dan 26 

weken bij de start van de behandeling. 

Verkorte indicatie: SMA, ziekteduur < 26 weken (Kind 0-6 maanden) 

 

 

Indicatienummer: 1615 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: SMA met de eerste symptomen op latere leeftijd (van 

6 tot 20 maanden) bij kinderen met een ziekteduur 

korter dan 94 maanden bij de start van de 

behandeling. 

Verkorte indicatie: SMA, ziekteduur < 94 maanden (Kind 6-20 

maanden) 

 

 

Indicatienummer: 1616 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Presymptomatische zuigelingen met een genetische 

diagnose van 5q spinale spieratrofie en met 2 of 3 

SMN2-kopieën. 
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Verkorte indicatie: Spinale spieratrofie met 2 of 3 SMN2-kopieën, 

presymptomatisch (Zuigeling) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SPRYCEL TABLET FILMOMHULD  20MG 

 

Zindex nummer: 15687708 

ATC Code: L01XE06 

Werkzame stof: DASATINIB 

Registratienummer: EU/1/06/363/007 

Fabrikant: BRISTOL-MYERS SQUIBB BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 183 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-positieve 

(Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) in de 

chronische fase (CF). *Deze (deel)indicatie wordt 

beschermd door een octrooi. Bristol-Myers Squibb is 

houder van het octrooi. Voor meer informatie kunt u 

zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML, chronische fase 

(Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 184 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

chronische myeloïde leukemie (CML) in de 

chronische, acceleratie- of blastaire fase, die 

resistent of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen inclusief imatinib. *Deze 

(deel)indicatie wordt beschermd door een octrooi. 

Bristol-Myers Squibb is houder van het octrooi. Voor 

meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: CML, chronische, acceleratie of blastaire fase, >= 

2de lijn (Volw.) (Intolerantie of resistentie)* 

 

 

Indicatienummer: 1624 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

nieuw gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-

positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) 

in de chronische fase (Ph+ CML-CP) of met Ph+ CML-

CP die resistent of intolerant zijn voor eerder 

toegediende geneesmiddelen waaronder imatinib. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde, resistente of intolerante 

Ph+ CML, chronische fase (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 2671 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

lymfoïde blasten chronische myeloïde leukemie (CML) 

die resistent of intolerant zijn voor eerder 

toegediende geneesmiddelen. *Deze (deel)indicatie 

wordt beschermd door een octrooi. Bristol-Myers 

Squibb is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: CML (Volw.) (Intolerantie of resistentie)* 

 

 

Indicatienummer: 2672 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

Ph+ acute lymfoblastaire leukemie (ALL) die resistent 

of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Volw.) (Intolerantie of resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 2682 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

nieuw gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-

positieve (Ph+) acute lymfoblastaire leukemie (ALL) 

in combinatie met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL, combi (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 156 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: CLL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 836 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante chronische myeloïde 

leukemie (CML) in chronische fase; 

Resistente/intolerante/recidiverende CML in 

acceleratie of blastaire fase. 

Verkorte indicatie: Resistent, recidief of intolerante CML, chronische, 

accelaratie of blastaire fase (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 
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Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1034 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Eerstelijns behandeling Chronische 

Myeloïde Leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1207 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph-, TKI gevoelige ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph-, TKI gevoelige ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1208 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Atypische CML met een CSF3R mutatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Atypische CSF3R+ CML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1292 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante/recidiverende Ph+ 

Acute Lymfatische Leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: Resistent, intolerantie of recidief Ph+ ALL (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SPRYCEL TABLET FILMOMHULD  20MG 

 

Zindex nummer: 16523849 

ATC Code: L01XE06 

Werkzame stof: DASATINIB 

Registratienummer: EU/1/06/363/001 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 183 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-positieve 

(Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) in de 

chronische fase (CF). *Deze (deel)indicatie wordt 

beschermd door een octrooi. Bristol-Myers Squibb is 

houder van het octrooi. Voor meer informatie kunt u 

zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML, chronische fase 

(Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 184 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

chronische myeloïde leukemie (CML) in de 

chronische, acceleratie- of blastaire fase, die 

resistent of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen inclusief imatinib. *Deze 

(deel)indicatie wordt beschermd door een octrooi. 

Bristol-Myers Squibb is houder van het octrooi. Voor 

meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: CML, chronische, acceleratie of blastaire fase, >= 

2de lijn (Volw.) (Intolerantie of resistentie)* 

 

 

Indicatienummer: 1624 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

nieuw gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-

positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) 

in de chronische fase (Ph+ CML-CP) of met Ph+ CML-

CP die resistent of intolerant zijn voor eerder 
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toegediende geneesmiddelen waaronder imatinib. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde, resistente of intolerante 

Ph+ CML, chronische fase (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2671 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

lymfoïde blasten chronische myeloïde leukemie (CML) 

die resistent of intolerant zijn voor eerder 

toegediende geneesmiddelen. *Deze (deel)indicatie 

wordt beschermd door een octrooi. Bristol-Myers 

Squibb is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: CML (Volw.) (Intolerantie of resistentie)* 

 

 

Indicatienummer: 2672 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

Ph+ acute lymfoblastaire leukemie (ALL) die resistent 

of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Volw.) (Intolerantie of resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 2682 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

nieuw gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-

positieve (Ph+) acute lymfoblastaire leukemie (ALL) 

in combinatie met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL, combi (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 156 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: CLL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 836 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante chronische myeloïde 

leukemie (CML) in chronische fase; 

Resistente/intolerante/recidiverende CML in 

acceleratie of blastaire fase. 

Verkorte indicatie: Resistent, recidief of intolerante CML, chronische, 

accelaratie of blastaire fase (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1034 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Eerstelijns behandeling Chronische 

Myeloïde Leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1207 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph-, TKI gevoelige ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph-, TKI gevoelige ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1208 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Atypische CML met een CSF3R mutatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Atypische CSF3R+ CML (Volw.) 
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Indicatienummer: 1292 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante/recidiverende Ph+ 

Acute Lymfatische Leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: Resistent, intolerantie of recidief Ph+ ALL (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SPRYCEL TABLET FILMOMHULD  20MG 

 

Zindex nummer: 16570200 

ATC Code: L01XE06 

Werkzame stof: DASATINIB 

Registratienummer: EU/1/06/363/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 183 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-positieve 

(Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) in de 

chronische fase (CF). *Deze (deel)indicatie wordt 

beschermd door een octrooi. Bristol-Myers Squibb is 

houder van het octrooi. Voor meer informatie kunt u 

zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML, chronische fase 

(Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 184 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

chronische myeloïde leukemie (CML) in de 

chronische, acceleratie- of blastaire fase, die 

resistent of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen inclusief imatinib. *Deze 

(deel)indicatie wordt beschermd door een octrooi. 

Bristol-Myers Squibb is houder van het octrooi. Voor 

meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: CML, chronische, acceleratie of blastaire fase, >= 

2de lijn (Volw.) (Intolerantie of resistentie)* 

 

 

Indicatienummer: 1624 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

nieuw gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-
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positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) 

in de chronische fase (Ph+ CML-CP) of met Ph+ CML-

CP die resistent of intolerant zijn voor eerder 

toegediende geneesmiddelen waaronder imatinib. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde, resistente of intolerante 

Ph+ CML, chronische fase (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2671 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

lymfoïde blasten chronische myeloïde leukemie (CML) 

die resistent of intolerant zijn voor eerder 

toegediende geneesmiddelen. *Deze (deel)indicatie 

wordt beschermd door een octrooi. Bristol-Myers 

Squibb is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: CML (Volw.) (Intolerantie of resistentie)* 

 

 

Indicatienummer: 2672 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

Ph+ acute lymfoblastaire leukemie (ALL) die resistent 

of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Volw.) (Intolerantie of resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 2682 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

nieuw gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-

positieve (Ph+) acute lymfoblastaire leukemie (ALL) 

in combinatie met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL, combi (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 156 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: CLL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 836 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante chronische myeloïde 

leukemie (CML) in chronische fase; 

Resistente/intolerante/recidiverende CML in 

acceleratie of blastaire fase. 

Verkorte indicatie: Resistent, recidief of intolerante CML, chronische, 
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accelaratie of blastaire fase (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1034 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Eerstelijns behandeling Chronische 

Myeloïde Leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1207 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph-, TKI gevoelige ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph-, TKI gevoelige ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1208 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Atypische CML met een CSF3R mutatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Atypische CSF3R+ CML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1292 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante/recidiverende Ph+ 

Acute Lymfatische Leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: Resistent, intolerantie of recidief Ph+ ALL (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SPRYCEL TABLET FILMOMHULD  50MG 

 

Zindex nummer: 15592634 

ATC Code: L01XE06 

Werkzame stof: DASATINIB 

Registratienummer: EU/1/06/363/008 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 183 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-positieve 

(Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) in de 

chronische fase (CF). *Deze (deel)indicatie wordt 

beschermd door een octrooi. Bristol-Myers Squibb is 

houder van het octrooi. Voor meer informatie kunt u 

zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML, chronische fase 

(Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 184 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

chronische myeloïde leukemie (CML) in de 

chronische, acceleratie- of blastaire fase, die 

resistent of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen inclusief imatinib. *Deze 

(deel)indicatie wordt beschermd door een octrooi. 

Bristol-Myers Squibb is houder van het octrooi. Voor 

meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: CML, chronische, acceleratie of blastaire fase, >= 

2de lijn (Volw.) (Intolerantie of resistentie)* 

 

 

Indicatienummer: 1624 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

nieuw gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-

positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) 

in de chronische fase (Ph+ CML-CP) of met Ph+ CML-

CP die resistent of intolerant zijn voor eerder 

toegediende geneesmiddelen waaronder imatinib. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde, resistente of intolerante 

Ph+ CML, chronische fase (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2671 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

lymfoïde blasten chronische myeloïde leukemie (CML) 

die resistent of intolerant zijn voor eerder 

toegediende geneesmiddelen. *Deze (deel)indicatie 

wordt beschermd door een octrooi. Bristol-Myers 

Squibb is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: CML (Volw.) (Intolerantie of resistentie)* 

 

 

Indicatienummer: 2672 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

Ph+ acute lymfoblastaire leukemie (ALL) die resistent 

of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Volw.) (Intolerantie of resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 2682 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

nieuw gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-

positieve (Ph+) acute lymfoblastaire leukemie (ALL) 

in combinatie met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL, combi (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 156 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: CLL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 836 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante chronische myeloïde 

leukemie (CML) in chronische fase; 
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Resistente/intolerante/recidiverende CML in 

acceleratie of blastaire fase. 

Verkorte indicatie: Resistent, recidief of intolerante CML, chronische, 

accelaratie of blastaire fase (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1034 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Eerstelijns behandeling Chronische 

Myeloïde Leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1207 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph-, TKI gevoelige ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph-, TKI gevoelige ALL (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1208 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Atypische CML met een CSF3R mutatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Atypische CSF3R+ CML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1292 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante/recidiverende Ph+ 

Acute Lymfatische Leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: Resistent, intolerantie of recidief Ph+ ALL (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SPRYCEL TABLET FILMOMHULD  50MG 

 

Zindex nummer: 15687724 

ATC Code: L01XE06 

Werkzame stof: DASATINIB 

Registratienummer: EU/1/06/363/008 

Fabrikant: BRISTOL-MYERS SQUIBB BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 183 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-positieve 

(Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) in de 

chronische fase (CF). *Deze (deel)indicatie wordt 

beschermd door een octrooi. Bristol-Myers Squibb is 

houder van het octrooi. Voor meer informatie kunt u 

zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML, chronische fase 

(Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 184 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

chronische myeloïde leukemie (CML) in de 

chronische, acceleratie- of blastaire fase, die 

resistent of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen inclusief imatinib. *Deze 

(deel)indicatie wordt beschermd door een octrooi. 

Bristol-Myers Squibb is houder van het octrooi. Voor 

meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: CML, chronische, acceleratie of blastaire fase, >= 

2de lijn (Volw.) (Intolerantie of resistentie)* 
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Indicatienummer: 1624 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

nieuw gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-

positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) 

in de chronische fase (Ph+ CML-CP) of met Ph+ CML-

CP die resistent of intolerant zijn voor eerder 

toegediende geneesmiddelen waaronder imatinib. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde, resistente of intolerante 

Ph+ CML, chronische fase (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2671 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

lymfoïde blasten chronische myeloïde leukemie (CML) 

die resistent of intolerant zijn voor eerder 

toegediende geneesmiddelen. *Deze (deel)indicatie 

wordt beschermd door een octrooi. Bristol-Myers 

Squibb is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: CML (Volw.) (Intolerantie of resistentie)* 

 

 

Indicatienummer: 2672 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

Ph+ acute lymfoblastaire leukemie (ALL) die resistent 

of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Volw.) (Intolerantie of resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 2682 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

nieuw gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-

positieve (Ph+) acute lymfoblastaire leukemie (ALL) 

in combinatie met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL, combi (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 156 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: CLL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 836 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante chronische myeloïde 

leukemie (CML) in chronische fase; 

Resistente/intolerante/recidiverende CML in 

acceleratie of blastaire fase. 

Verkorte indicatie: Resistent, recidief of intolerante CML, chronische, 

accelaratie of blastaire fase (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1034 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Eerstelijns behandeling Chronische 

Myeloïde Leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1207 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Ph-, TKI gevoelige ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph-, TKI gevoelige ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1208 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Atypische CML met een CSF3R mutatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Atypische CSF3R+ CML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1292 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante/recidiverende Ph+ 

Acute Lymfatische Leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: Resistent, intolerantie of recidief Ph+ ALL (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SPRYCEL TABLET FILMOMHULD  50MG 

 

Zindex nummer: 16086031 

ATC Code: L01XE06 

Werkzame stof: DASATINIB 

Registratienummer: EU/1/06/363/002 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 183 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-positieve 

(Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) in de 

chronische fase (CF). *Deze (deel)indicatie wordt 

beschermd door een octrooi. Bristol-Myers Squibb is 

houder van het octrooi. Voor meer informatie kunt u 

zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML, chronische fase 

(Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 184 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

chronische myeloïde leukemie (CML) in de 

chronische, acceleratie- of blastaire fase, die 

resistent of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen inclusief imatinib. *Deze 

(deel)indicatie wordt beschermd door een octrooi. 

Bristol-Myers Squibb is houder van het octrooi. Voor 

meer informatie kunt u zich wenden tot de 
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octrooihouder. 

Verkorte indicatie: CML, chronische, acceleratie of blastaire fase, >= 

2de lijn (Volw.) (Intolerantie of resistentie)* 

 

 

Indicatienummer: 1624 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

nieuw gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-

positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) 

in de chronische fase (Ph+ CML-CP) of met Ph+ CML-

CP die resistent of intolerant zijn voor eerder 

toegediende geneesmiddelen waaronder imatinib. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde, resistente of intolerante 

Ph+ CML, chronische fase (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2671 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

lymfoïde blasten chronische myeloïde leukemie (CML) 

die resistent of intolerant zijn voor eerder 

toegediende geneesmiddelen. *Deze (deel)indicatie 

wordt beschermd door een octrooi. Bristol-Myers 

Squibb is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: CML (Volw.) (Intolerantie of resistentie)* 

 

 

Indicatienummer: 2672 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

Ph+ acute lymfoblastaire leukemie (ALL) die resistent 

of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Volw.) (Intolerantie of resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 2682 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

nieuw gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-

positieve (Ph+) acute lymfoblastaire leukemie (ALL) 

in combinatie met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL, combi (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 156 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: CLL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 836 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante chronische myeloïde 

leukemie (CML) in chronische fase; 

Resistente/intolerante/recidiverende CML in 

acceleratie of blastaire fase. 

Verkorte indicatie: Resistent, recidief of intolerante CML, chronische, 

accelaratie of blastaire fase (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1034 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Eerstelijns behandeling Chronische 

Myeloïde Leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1207 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph-, TKI gevoelige ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph-, TKI gevoelige ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1208 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Atypische CML met een CSF3R mutatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Atypische CSF3R+ CML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1292 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante/recidiverende Ph+ 

Acute Lymfatische Leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: Resistent, intolerantie of recidief Ph+ ALL (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SPRYCEL TABLET FILMOMHULD  50MG 

 

Zindex nummer: 16523865 

ATC Code: L01XE06 

Werkzame stof: DASATINIB 

Registratienummer: EU/1/06/363/002 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 183 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-positieve 

(Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) in de 

chronische fase (CF). *Deze (deel)indicatie wordt 

beschermd door een octrooi. Bristol-Myers Squibb is 

houder van het octrooi. Voor meer informatie kunt u 

zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML, chronische fase 

(Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 184 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

chronische myeloïde leukemie (CML) in de 

chronische, acceleratie- of blastaire fase, die 

resistent of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen inclusief imatinib. *Deze 
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(deel)indicatie wordt beschermd door een octrooi. 

Bristol-Myers Squibb is houder van het octrooi. Voor 

meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: CML, chronische, acceleratie of blastaire fase, >= 

2de lijn (Volw.) (Intolerantie of resistentie)* 

 

 

Indicatienummer: 1624 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

nieuw gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-

positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) 

in de chronische fase (Ph+ CML-CP) of met Ph+ CML-

CP die resistent of intolerant zijn voor eerder 

toegediende geneesmiddelen waaronder imatinib. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde, resistente of intolerante 

Ph+ CML, chronische fase (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2671 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

lymfoïde blasten chronische myeloïde leukemie (CML) 

die resistent of intolerant zijn voor eerder 

toegediende geneesmiddelen. *Deze (deel)indicatie 

wordt beschermd door een octrooi. Bristol-Myers 

Squibb is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: CML (Volw.) (Intolerantie of resistentie)* 

 

 

Indicatienummer: 2672 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

Ph+ acute lymfoblastaire leukemie (ALL) die resistent 

of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Volw.) (Intolerantie of resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 2682 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

nieuw gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-

positieve (Ph+) acute lymfoblastaire leukemie (ALL) 

in combinatie met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL, combi (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 156 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: CLL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 812 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 836 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante chronische myeloïde 

leukemie (CML) in chronische fase; 

Resistente/intolerante/recidiverende CML in 

acceleratie of blastaire fase. 

Verkorte indicatie: Resistent, recidief of intolerante CML, chronische, 

accelaratie of blastaire fase (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1034 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Eerstelijns behandeling Chronische 
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Myeloïde Leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1207 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph-, TKI gevoelige ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph-, TKI gevoelige ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1208 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Atypische CML met een CSF3R mutatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Atypische CSF3R+ CML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1292 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante/recidiverende Ph+ 

Acute Lymfatische Leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: Resistent, intolerantie of recidief Ph+ ALL (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SPRYCEL TABLET FILMOMHULD  70MG 

 

Zindex nummer: 15592642 

ATC Code: L01XE06 

Werkzame stof: DASATINIB 

Registratienummer: EU/1/06/363/009 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 183 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-positieve 

(Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) in de 

chronische fase (CF). *Deze (deel)indicatie wordt 

beschermd door een octrooi. Bristol-Myers Squibb is 

houder van het octrooi. Voor meer informatie kunt u 

zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML, chronische fase 

(Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 184 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

chronische myeloïde leukemie (CML) in de 
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chronische, acceleratie- of blastaire fase, die 

resistent of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen inclusief imatinib. *Deze 

(deel)indicatie wordt beschermd door een octrooi. 

Bristol-Myers Squibb is houder van het octrooi. Voor 

meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: CML, chronische, acceleratie of blastaire fase, >= 

2de lijn (Volw.) (Intolerantie of resistentie)* 

 

 

Indicatienummer: 1624 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

nieuw gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-

positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) 

in de chronische fase (Ph+ CML-CP) of met Ph+ CML-

CP die resistent of intolerant zijn voor eerder 

toegediende geneesmiddelen waaronder imatinib. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde, resistente of intolerante 

Ph+ CML, chronische fase (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2671 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

lymfoïde blasten chronische myeloïde leukemie (CML) 

die resistent of intolerant zijn voor eerder 

toegediende geneesmiddelen. *Deze (deel)indicatie 

wordt beschermd door een octrooi. Bristol-Myers 

Squibb is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: CML (Volw.) (Intolerantie of resistentie)* 

 

 

Indicatienummer: 2672 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

Ph+ acute lymfoblastaire leukemie (ALL) die resistent 

of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Volw.) (Intolerantie of resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 2682 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

nieuw gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-

positieve (Ph+) acute lymfoblastaire leukemie (ALL) 

in combinatie met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL, combi (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 156 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: CLL (Volw.) 
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Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 836 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante chronische myeloïde 

leukemie (CML) in chronische fase; 

Resistente/intolerante/recidiverende CML in 

acceleratie of blastaire fase. 

Verkorte indicatie: Resistent, recidief of intolerante CML, chronische, 

accelaratie of blastaire fase (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 
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Indicatienummer: 1034 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Eerstelijns behandeling Chronische 

Myeloïde Leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1207 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph-, TKI gevoelige ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph-, TKI gevoelige ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1208 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Atypische CML met een CSF3R mutatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Atypische CSF3R+ CML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1292 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante/recidiverende Ph+ 

Acute Lymfatische Leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: Resistent, intolerantie of recidief Ph+ ALL (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SPRYCEL TABLET FILMOMHULD  70MG 

 

Zindex nummer: 15687732 

ATC Code: L01XE06 

Werkzame stof: DASATINIB 

Registratienummer: EU/1/06/363/009 

Fabrikant: BRISTOL-MYERS SQUIBB BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 183 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-positieve 

(Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) in de 

chronische fase (CF). *Deze (deel)indicatie wordt 

beschermd door een octrooi. Bristol-Myers Squibb is 

houder van het octrooi. Voor meer informatie kunt u 

zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML, chronische fase 

(Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 184 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

chronische myeloïde leukemie (CML) in de 

chronische, acceleratie- of blastaire fase, die 

resistent of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen inclusief imatinib. *Deze 

(deel)indicatie wordt beschermd door een octrooi. 

Bristol-Myers Squibb is houder van het octrooi. Voor 

meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: CML, chronische, acceleratie of blastaire fase, >= 

2de lijn (Volw.) (Intolerantie of resistentie)* 

 

 

Indicatienummer: 1624 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

nieuw gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-

positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) 

in de chronische fase (Ph+ CML-CP) of met Ph+ CML-

CP die resistent of intolerant zijn voor eerder 

toegediende geneesmiddelen waaronder imatinib. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde, resistente of intolerante 

Ph+ CML, chronische fase (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2671 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

lymfoïde blasten chronische myeloïde leukemie (CML) 

die resistent of intolerant zijn voor eerder 

toegediende geneesmiddelen. *Deze (deel)indicatie 

wordt beschermd door een octrooi. Bristol-Myers 

Squibb is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: CML (Volw.) (Intolerantie of resistentie)* 

 

 

Indicatienummer: 2672 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

Ph+ acute lymfoblastaire leukemie (ALL) die resistent 

of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Volw.) (Intolerantie of resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 2682 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

nieuw gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-

positieve (Ph+) acute lymfoblastaire leukemie (ALL) 

in combinatie met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL, combi (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 156 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3691 van 4271 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: CLL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 836 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante chronische myeloïde 

leukemie (CML) in chronische fase; 

Resistente/intolerante/recidiverende CML in 

acceleratie of blastaire fase. 

Verkorte indicatie: Resistent, recidief of intolerante CML, chronische, 

accelaratie of blastaire fase (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 
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Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1034 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Eerstelijns behandeling Chronische 

Myeloïde Leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1207 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph-, TKI gevoelige ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph-, TKI gevoelige ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1208 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Atypische CML met een CSF3R mutatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Atypische CSF3R+ CML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1292 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante/recidiverende Ph+ 

Acute Lymfatische Leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: Resistent, intolerantie of recidief Ph+ ALL (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SPRYCEL TABLET FILMOMHULD  70MG 

 

Zindex nummer: 16315898 

ATC Code: L01XE06 

Werkzame stof: DASATINIB 

Registratienummer: EU/1/06/363/003 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 183 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-positieve 

(Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) in de 

chronische fase (CF). *Deze (deel)indicatie wordt 

beschermd door een octrooi. Bristol-Myers Squibb is 

houder van het octrooi. Voor meer informatie kunt u 

zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML, chronische fase 

(Volw.)* 
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Indicatienummer: 184 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

chronische myeloïde leukemie (CML) in de 

chronische, acceleratie- of blastaire fase, die 

resistent of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen inclusief imatinib. *Deze 

(deel)indicatie wordt beschermd door een octrooi. 

Bristol-Myers Squibb is houder van het octrooi. Voor 

meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: CML, chronische, acceleratie of blastaire fase, >= 

2de lijn (Volw.) (Intolerantie of resistentie)* 

 

 

Indicatienummer: 1624 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

nieuw gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-

positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) 

in de chronische fase (Ph+ CML-CP) of met Ph+ CML-

CP die resistent of intolerant zijn voor eerder 

toegediende geneesmiddelen waaronder imatinib. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde, resistente of intolerante 

Ph+ CML, chronische fase (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2671 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

lymfoïde blasten chronische myeloïde leukemie (CML) 

die resistent of intolerant zijn voor eerder 

toegediende geneesmiddelen. *Deze (deel)indicatie 

wordt beschermd door een octrooi. Bristol-Myers 

Squibb is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: CML (Volw.) (Intolerantie of resistentie)* 

 

 

Indicatienummer: 2672 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

Ph+ acute lymfoblastaire leukemie (ALL) die resistent 

of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Volw.) (Intolerantie of resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 2682 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

nieuw gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-

positieve (Ph+) acute lymfoblastaire leukemie (ALL) 

in combinatie met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL, combi (Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 156 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: CLL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 836 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante chronische myeloïde 

leukemie (CML) in chronische fase; 

Resistente/intolerante/recidiverende CML in 

acceleratie of blastaire fase. 

Verkorte indicatie: Resistent, recidief of intolerante CML, chronische, 

accelaratie of blastaire fase (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 
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Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1034 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Eerstelijns behandeling Chronische 

Myeloïde Leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1207 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph-, TKI gevoelige ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph-, TKI gevoelige ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1208 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Atypische CML met een CSF3R mutatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Atypische CSF3R+ CML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1292 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante/recidiverende Ph+ 

Acute Lymfatische Leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: Resistent, intolerantie of recidief Ph+ ALL (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SPRYCEL TABLET FILMOMHULD  70MG 

 

Zindex nummer: 16523873 

ATC Code: L01XE06 

Werkzame stof: DASATINIB 

Registratienummer: EU/1/06/363/003 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 183 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-positieve 

(Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) in de 

chronische fase (CF). *Deze (deel)indicatie wordt 

beschermd door een octrooi. Bristol-Myers Squibb is 

houder van het octrooi. Voor meer informatie kunt u 
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zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML, chronische fase 

(Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 184 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

chronische myeloïde leukemie (CML) in de 

chronische, acceleratie- of blastaire fase, die 

resistent of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen inclusief imatinib. *Deze 

(deel)indicatie wordt beschermd door een octrooi. 

Bristol-Myers Squibb is houder van het octrooi. Voor 

meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: CML, chronische, acceleratie of blastaire fase, >= 

2de lijn (Volw.) (Intolerantie of resistentie)* 

 

 

Indicatienummer: 1624 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

nieuw gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-

positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) 

in de chronische fase (Ph+ CML-CP) of met Ph+ CML-

CP die resistent of intolerant zijn voor eerder 

toegediende geneesmiddelen waaronder imatinib. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde, resistente of intolerante 

Ph+ CML, chronische fase (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2671 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

lymfoïde blasten chronische myeloïde leukemie (CML) 

die resistent of intolerant zijn voor eerder 

toegediende geneesmiddelen. *Deze (deel)indicatie 

wordt beschermd door een octrooi. Bristol-Myers 

Squibb is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: CML (Volw.) (Intolerantie of resistentie)* 

 

 

Indicatienummer: 2672 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

Ph+ acute lymfoblastaire leukemie (ALL) die resistent 

of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Volw.) (Intolerantie of resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 2682 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

nieuw gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-

positieve (Ph+) acute lymfoblastaire leukemie (ALL) 
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in combinatie met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL, combi (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 156 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: CLL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 836 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante chronische myeloïde 

leukemie (CML) in chronische fase; 

Resistente/intolerante/recidiverende CML in 

acceleratie of blastaire fase. 

Verkorte indicatie: Resistent, recidief of intolerante CML, chronische, 

accelaratie of blastaire fase (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 
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Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1034 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Eerstelijns behandeling Chronische 

Myeloïde Leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1207 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph-, TKI gevoelige ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph-, TKI gevoelige ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1208 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Atypische CML met een CSF3R mutatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Atypische CSF3R+ CML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1292 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante/recidiverende Ph+ 

Acute Lymfatische Leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: Resistent, intolerantie of recidief Ph+ ALL (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SPRYCEL TABLET FILMOMHULD 100MG 

 

Zindex nummer: 15687759 

ATC Code: L01XE06 

Werkzame stof: DASATINIB 

Registratienummer: EU/1/06/363/011 

Fabrikant: BRISTOL-MYERS SQUIBB BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 183 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-positieve 

(Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) in de 
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chronische fase (CF). *Deze (deel)indicatie wordt 

beschermd door een octrooi. Bristol-Myers Squibb is 

houder van het octrooi. Voor meer informatie kunt u 

zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML, chronische fase 

(Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 184 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

chronische myeloïde leukemie (CML) in de 

chronische, acceleratie- of blastaire fase, die 

resistent of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen inclusief imatinib. *Deze 

(deel)indicatie wordt beschermd door een octrooi. 

Bristol-Myers Squibb is houder van het octrooi. Voor 

meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: CML, chronische, acceleratie of blastaire fase, >= 

2de lijn (Volw.) (Intolerantie of resistentie)* 

 

 

Indicatienummer: 1624 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

nieuw gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-

positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) 

in de chronische fase (Ph+ CML-CP) of met Ph+ CML-

CP die resistent of intolerant zijn voor eerder 

toegediende geneesmiddelen waaronder imatinib. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde, resistente of intolerante 

Ph+ CML, chronische fase (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2671 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

lymfoïde blasten chronische myeloïde leukemie (CML) 

die resistent of intolerant zijn voor eerder 

toegediende geneesmiddelen. *Deze (deel)indicatie 

wordt beschermd door een octrooi. Bristol-Myers 

Squibb is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: CML (Volw.) (Intolerantie of resistentie)* 

 

 

Indicatienummer: 2672 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

Ph+ acute lymfoblastaire leukemie (ALL) die resistent 

of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Volw.) (Intolerantie of resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 2682 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

nieuw gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-

positieve (Ph+) acute lymfoblastaire leukemie (ALL) 

in combinatie met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL, combi (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 156 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: CLL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 836 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante chronische myeloïde 

leukemie (CML) in chronische fase; 

Resistente/intolerante/recidiverende CML in 

acceleratie of blastaire fase. 

Verkorte indicatie: Resistent, recidief of intolerante CML, chronische, 

accelaratie of blastaire fase (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1034 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Eerstelijns behandeling Chronische 

Myeloïde Leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1207 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph-, TKI gevoelige ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph-, TKI gevoelige ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1208 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Atypische CML met een CSF3R mutatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Atypische CSF3R+ CML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1292 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante/recidiverende Ph+ 

Acute Lymfatische Leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: Resistent, intolerantie of recidief Ph+ ALL (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SPRYCEL TABLET FILMOMHULD 100MG 

 

Zindex nummer: 15781267 

ATC Code: L01XE06 

Werkzame stof: DASATINIB 

Registratienummer: EU/1/06/363/011 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 183 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met nieuw 

gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-positieve 

(Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) in de 

chronische fase (CF). *Deze (deel)indicatie wordt 

beschermd door een octrooi. Bristol-Myers Squibb is 

houder van het octrooi. Voor meer informatie kunt u 

zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML, chronische fase 

(Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 184 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

chronische myeloïde leukemie (CML) in de 

chronische, acceleratie- of blastaire fase, die 

resistent of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen inclusief imatinib. *Deze 

(deel)indicatie wordt beschermd door een octrooi. 

Bristol-Myers Squibb is houder van het octrooi. Voor 

meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: CML, chronische, acceleratie of blastaire fase, >= 

2de lijn (Volw.) (Intolerantie of resistentie)* 

 

 

Indicatienummer: 1624 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

nieuw gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-

positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) 

in de chronische fase (Ph+ CML-CP) of met Ph+ CML-

CP die resistent of intolerant zijn voor eerder 

toegediende geneesmiddelen waaronder imatinib. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde, resistente of intolerante 

Ph+ CML, chronische fase (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2671 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

lymfoïde blasten chronische myeloïde leukemie (CML) 

die resistent of intolerant zijn voor eerder 

toegediende geneesmiddelen. *Deze (deel)indicatie 

wordt beschermd door een octrooi. Bristol-Myers 

Squibb is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: CML (Volw.) (Intolerantie of resistentie)* 

 

 

Indicatienummer: 2672 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

Ph+ acute lymfoblastaire leukemie (ALL) die resistent 

of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Volw.) (Intolerantie of resistentie) 
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Indicatienummer: 2682 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

nieuw gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-

positieve (Ph+) acute lymfoblastaire leukemie (ALL) 

in combinatie met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ ALL, combi (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 156 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: CLL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 836 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante chronische myeloïde 

leukemie (CML) in chronische fase; 

Resistente/intolerante/recidiverende CML in 

acceleratie of blastaire fase. 

Verkorte indicatie: Resistent, recidief of intolerante CML, chronische, 

accelaratie of blastaire fase (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1034 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Eerstelijns behandeling Chronische 

Myeloïde Leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML, 1e lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1207 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph-, TKI gevoelige ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph-, TKI gevoelige ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1208 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Atypische CML met een CSF3R mutatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Atypische CSF3R+ CML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1292 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante/recidiverende Ph+ 

Acute Lymfatische Leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: Resistent, intolerantie of recidief Ph+ ALL (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

STELARA INJVLST 90MG/ML FLACON 0,5ML 

 

Zindex nummer: 15428710 

ATC Code: L04AC05 

Werkzame stof: USTEKINUMAB 

Registratienummer: EU/1/08/494/001 

Fabrikant: JANSSEN-CILAG BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 534 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis 

bij volwassenen met onvoldoende respons op, of een 

contra-indicatie of een intolerantie voor andere 

systemische therapieën waaronder ciclosporine, 

methotrexaat (MTX) of PUVA (psoraleen en 

ultraviolet A). 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 535 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis 

bij adolescente patiënten van 12 jaar en ouder, bij 

wie andere systemische therapieën of fototherapieën 

geen adequate controle geven, of die daarvoor een 

intolerantie hebben. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 12-18 jaar) 

(therapieresistent of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 536 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Alleen of in combinatie met MTX voor de behandeling 

van actieve arthritis psoriatica bij volwassen 

patiënten bij wie de respons op eerdere niet-

biologische diseasemodifying anti-rheumatic drug 

(DMARD) therapie inadequaat is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, Met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1310 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn die 

onvoldoende of niet meer reageren op ofwel 

conventionele therapie ofwel een TNFa-remmer of 

deze behandelingen niet verdragen of er medische 

contra-indicaties voor hebben. 

Verkorte indicatie: Crohn, na anti-TNFa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 715 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij ziekte van Crohn en collitis ulcerosa bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Crohn of colitis ulcerosa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1027 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige psoriasis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1054 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Scleritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Scleritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1482 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling en TNF-alfa remmers. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa, na TNFa (Kind 12-18 jaar) 

(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

STELARA INJVLST 90MG/ML WWSP   1ML 

 

Zindex nummer: 15813460 

ATC Code: L04AC05 

Werkzame stof: USTEKINUMAB 

Registratienummer: EU/1/08/494/004 

Fabrikant: JANSSEN-CILAG BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 534 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis 

bij volwassenen met onvoldoende respons op, of een 

contra-indicatie of een intolerantie voor andere 

systemische therapieën waaronder ciclosporine, 

methotrexaat (MTX) of PUVA (psoraleen en 

ultraviolet A). 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 535 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis 

bij adolescente patiënten van 12 jaar en ouder, bij 

wie andere systemische therapieën of fototherapieën 
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geen adequate controle geven, of die daarvoor een 

intolerantie hebben. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 12-18 jaar) 

(therapieresistent of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 536 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Alleen of in combinatie met MTX voor de behandeling 

van actieve arthritis psoriatica bij volwassen 

patiënten bij wie de respons op eerdere niet-

biologische diseasemodifying anti-rheumatic drug 

(DMARD) therapie inadequaat is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, Met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1310 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn die 

onvoldoende of niet meer reageren op ofwel 

conventionele therapie ofwel een TNFa-remmer of 

deze behandelingen niet verdragen of er medische 

contra-indicaties voor hebben. 

Verkorte indicatie: Crohn, na anti-TNFa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 715 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij ziekte van Crohn en collitis ulcerosa bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Crohn of colitis ulcerosa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1027 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige psoriasis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1054 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Scleritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Scleritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1482 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 
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en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling en TNF-alfa remmers. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa, na TNFa (Kind 12-18 jaar) 

(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

STELARA INJVLST 90MG/ML WWSP 0,5ML 

 

Zindex nummer: 15557707 

ATC Code: L04AC05 

Werkzame stof: USTEKINUMAB 

Registratienummer: EU/1/08/494/003 

Fabrikant: JANSSEN-CILAG BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 534 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis 

bij volwassenen met onvoldoende respons op, of een 

contra-indicatie of een intolerantie voor andere 

systemische therapieën waaronder ciclosporine, 

methotrexaat (MTX) of PUVA (psoraleen en 

ultraviolet A). 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 535 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis 

bij adolescente patiënten van 12 jaar en ouder, bij 

wie andere systemische therapieën of fototherapieën 

geen adequate controle geven, of die daarvoor een 

intolerantie hebben. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 12-18 jaar) 

(therapieresistent of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 536 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Alleen of in combinatie met MTX voor de behandeling 

van actieve arthritis psoriatica bij volwassen 

patiënten bij wie de respons op eerdere niet-

biologische diseasemodifying anti-rheumatic drug 

(DMARD) therapie inadequaat is gebleken. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, Met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1310 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn die 

onvoldoende of niet meer reageren op ofwel 

conventionele therapie ofwel een TNFa-remmer of 

deze behandelingen niet verdragen of er medische 

contra-indicaties voor hebben. 

Verkorte indicatie: Crohn, na anti-TNFa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 715 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij ziekte van Crohn en collitis ulcerosa bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Crohn of colitis ulcerosa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1027 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige psoriasis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1054 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Scleritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Scleritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1482 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling en TNF-alfa remmers. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa, na TNFa (Kind 12-18 jaar) 

(therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

STIVARGA TABLET FILMOMHULD 40MG 

 

Zindex nummer: 15940888 

ATC Code: L01XE21 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3710 van 4271 

Werkzame stof: REGORAFENIB 

Registratienummer: EU/1/13/858/002 

Fabrikant: BAYER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 463 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(CRC), die eerder zijn behandeld met, of niet in 

aanmerking komen voor beschikbare therapieën. Die 

kunnen bestaan uit chemotherapie op basis van 

fluoropyrimidine, een anti-VEGF-behandeling en een 

anti-EGFR-behandeling. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 464 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met niet-reseceerbare of gemetastaseerde 

gastro-intestinale stromale tumoren (GIST) die 

progressie vertoonden op of intolerant zijn voor 

eerdere behandeling met imatinib en sunitinib. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m, >= 2e lijn, na imatinib en 

sunitinib, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1516 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met hepatocellulair carcinoom (HCC) die 

eerder zijn behandeld met sorafenib. 

Verkorte indicatie: HCC, na sorafenib, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

STIVARGA TABLET FILMOMHULD 40MG 

 

Zindex nummer: 16067967 

ATC Code: L01XE21 

Werkzame stof: REGORAFENIB 

Registratienummer: EU/1/13/858/002 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 463 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(CRC), die eerder zijn behandeld met, of niet in 

aanmerking komen voor beschikbare therapieën. Die 
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kunnen bestaan uit chemotherapie op basis van 

fluoropyrimidine, een anti-VEGF-behandeling en een 

anti-EGFR-behandeling. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 464 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met niet-reseceerbare of gemetastaseerde 

gastro-intestinale stromale tumoren (GIST) die 

progressie vertoonden op of intolerant zijn voor 

eerdere behandeling met imatinib en sunitinib. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m, >= 2e lijn, na imatinib en 

sunitinib, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1516 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met hepatocellulair carcinoom (HCC) die 

eerder zijn behandeld met sorafenib. 

Verkorte indicatie: HCC, na sorafenib, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

STIVARGA TABLET FILMOMHULD 40MG 

 

Zindex nummer: 16164644 

ATC Code: L01XE21 

Werkzame stof: REGORAFENIB 

Registratienummer: EU/1/13/858/002 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 463 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(CRC), die eerder zijn behandeld met, of niet in 

aanmerking komen voor beschikbare therapieën. Die 

kunnen bestaan uit chemotherapie op basis van 

fluoropyrimidine, een anti-VEGF-behandeling en een 

anti-EGFR-behandeling. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 464 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met niet-reseceerbare of gemetastaseerde 

gastro-intestinale stromale tumoren (GIST) die 
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progressie vertoonden op of intolerant zijn voor 

eerdere behandeling met imatinib en sunitinib. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m, >= 2e lijn, na imatinib en 

sunitinib, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1516 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met hepatocellulair carcinoom (HCC) die 

eerder zijn behandeld met sorafenib. 

Verkorte indicatie: HCC, na sorafenib, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

STIVARGA TABLET FILMOMHULD 40MG 

 

Zindex nummer: 16237439 

ATC Code: L01XE21 

Werkzame stof: REGORAFENIB 

Registratienummer: EU/1/13/858/002 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 463 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(CRC), die eerder zijn behandeld met, of niet in 

aanmerking komen voor beschikbare therapieën. Die 

kunnen bestaan uit chemotherapie op basis van 

fluoropyrimidine, een anti-VEGF-behandeling en een 

anti-EGFR-behandeling. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 464 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met niet-reseceerbare of gemetastaseerde 

gastro-intestinale stromale tumoren (GIST) die 

progressie vertoonden op of intolerant zijn voor 

eerdere behandeling met imatinib en sunitinib. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m, >= 2e lijn, na imatinib en 

sunitinib, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1516 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met hepatocellulair carcinoom (HCC) die 

eerder zijn behandeld met sorafenib. 
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Verkorte indicatie: HCC, na sorafenib, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

STIVARGA TABLET FILMOMHULD 40MG 

 

Zindex nummer: 16237919 

ATC Code: L01XE21 

Werkzame stof: REGORAFENIB 

Registratienummer: EU/1/13/858/002 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 463 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(CRC), die eerder zijn behandeld met, of niet in 

aanmerking komen voor beschikbare therapieën. Die 

kunnen bestaan uit chemotherapie op basis van 

fluoropyrimidine, een anti-VEGF-behandeling en een 

anti-EGFR-behandeling. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 464 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met niet-reseceerbare of gemetastaseerde 

gastro-intestinale stromale tumoren (GIST) die 

progressie vertoonden op of intolerant zijn voor 

eerdere behandeling met imatinib en sunitinib. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m, >= 2e lijn, na imatinib en 

sunitinib, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1516 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met hepatocellulair carcinoom (HCC) die 

eerder zijn behandeld met sorafenib. 

Verkorte indicatie: HCC, na sorafenib, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

STIVARGA TABLET FILMOMHULD 40MG 
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Zindex nummer: 16240081 

ATC Code: L01XE21 

Werkzame stof: REGORAFENIB 

Registratienummer: EU/1/13/858/002 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 463 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(CRC), die eerder zijn behandeld met, of niet in 

aanmerking komen voor beschikbare therapieën. Die 

kunnen bestaan uit chemotherapie op basis van 

fluoropyrimidine, een anti-VEGF-behandeling en een 

anti-EGFR-behandeling. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 464 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met niet-reseceerbare of gemetastaseerde 

gastro-intestinale stromale tumoren (GIST) die 

progressie vertoonden op of intolerant zijn voor 

eerdere behandeling met imatinib en sunitinib. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m, >= 2e lijn, na imatinib en 

sunitinib, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1516 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met hepatocellulair carcinoom (HCC) die 

eerder zijn behandeld met sorafenib. 

Verkorte indicatie: HCC, na sorafenib, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

STIVARGA TABLET FILMOMHULD 40MG 

 

Zindex nummer: 16734122 

ATC Code: L01XE21 

Werkzame stof: REGORAFENIB 

Registratienummer: EU/1/13/858/002 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 463 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom 
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(CRC), die eerder zijn behandeld met, of niet in 

aanmerking komen voor beschikbare therapieën. Die 

kunnen bestaan uit chemotherapie op basis van 

fluoropyrimidine, een anti-VEGF-behandeling en een 

anti-EGFR-behandeling. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >= 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 464 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met niet-reseceerbare of gemetastaseerde 

gastro-intestinale stromale tumoren (GIST) die 

progressie vertoonden op of intolerant zijn voor 

eerdere behandeling met imatinib en sunitinib. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m, >= 2e lijn, na imatinib en 

sunitinib, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1516 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met hepatocellulair carcinoom (HCC) die 

eerder zijn behandeld met sorafenib. 

Verkorte indicatie: HCC, na sorafenib, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SUTENT CAPSULE 12,5MG 

 

Zindex nummer: 15324575 

ATC Code: L01XE04 

Werkzame stof: SUNITINIB 

Registratienummer: EU/1/06/347/004 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 490 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet operatief te verwijderen 

en/of gemetastaseerde maligne gastro-intestinale 

stromatumoren (GIST) bij volwassenen na het falen 

van behandeling met imatinib als gevolg van 

resistentie of intolerantie. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m, na imatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 491 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd/gemetastaseerd 

niercelcarcinoom (MRCC) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv of m (Volw.) 
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Indicatienummer: 492 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet operatief te verwijderen 

of gemetastaseerde goed gedifferentieerde neuro-

endocriene tumoren van de pancreas (pancreasNET) 

met ziekteprogressie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 696 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele of 

gemetastaseerde paragangliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paragangliomen, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1031 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen Recidief Renal cell carcinoma (RCC). 

Verkorte indicatie: RCC, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SUTENT CAPSULE 12,5MG 

 

Zindex nummer: 15522768 

ATC Code: L01XE04 

Werkzame stof: SUNITINIB 

Registratienummer: EU/1/06/347/004 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 490 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet operatief te verwijderen 

en/of gemetastaseerde maligne gastro-intestinale 

stromatumoren (GIST) bij volwassenen na het falen 

van behandeling met imatinib als gevolg van 

resistentie of intolerantie. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m, na imatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 491 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd/gemetastaseerd 

niercelcarcinoom (MRCC) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 492 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet operatief te verwijderen 

of gemetastaseerde goed gedifferentieerde neuro-

endocriene tumoren van de pancreas (pancreasNET) 

met ziekteprogressie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 696 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele of 

gemetastaseerde paragangliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paragangliomen, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1031 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen Recidief Renal cell carcinoma (RCC). 

Verkorte indicatie: RCC, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SUTENT CAPSULE 12,5MG 

 

Zindex nummer: 15598934 

ATC Code: L01XE04 

Werkzame stof: SUNITINIB 

Registratienummer: EU/1/06/347/004 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 490 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet operatief te verwijderen 

en/of gemetastaseerde maligne gastro-intestinale 

stromatumoren (GIST) bij volwassenen na het falen 

van behandeling met imatinib als gevolg van 

resistentie of intolerantie. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m, na imatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 491 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd/gemetastaseerd 

niercelcarcinoom (MRCC) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 492 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet operatief te verwijderen 

of gemetastaseerde goed gedifferentieerde neuro-
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endocriene tumoren van de pancreas (pancreasNET) 

met ziekteprogressie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 696 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele of 

gemetastaseerde paragangliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paragangliomen, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1031 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen Recidief Renal cell carcinoma (RCC). 

Verkorte indicatie: RCC, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SUTENT CAPSULE 12,5MG 

 

Zindex nummer: 15599140 

ATC Code: L01XE04 

Werkzame stof: SUNITINIB 

Registratienummer: EU/1/06/347/004 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 490 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet operatief te verwijderen 

en/of gemetastaseerde maligne gastro-intestinale 

stromatumoren (GIST) bij volwassenen na het falen 

van behandeling met imatinib als gevolg van 

resistentie of intolerantie. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m, na imatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 491 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd/gemetastaseerd 

niercelcarcinoom (MRCC) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 492 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet operatief te verwijderen 

of gemetastaseerde goed gedifferentieerde neuro-

endocriene tumoren van de pancreas (pancreasNET) 

met ziekteprogressie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, inoperabel of m (Volw.) 
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Indicatienummer: 696 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele of 

gemetastaseerde paragangliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paragangliomen, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1031 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen Recidief Renal cell carcinoma (RCC). 

Verkorte indicatie: RCC, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SUTENT CAPSULE 12,5MG 

 

Zindex nummer: 15803880 

ATC Code: L01XE04 

Werkzame stof: SUNITINIB 

Registratienummer: EU/1/06/347/001 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 490 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet operatief te verwijderen 

en/of gemetastaseerde maligne gastro-intestinale 

stromatumoren (GIST) bij volwassenen na het falen 

van behandeling met imatinib als gevolg van 

resistentie of intolerantie. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m, na imatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 491 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd/gemetastaseerd 

niercelcarcinoom (MRCC) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 492 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet operatief te verwijderen 

of gemetastaseerde goed gedifferentieerde neuro-

endocriene tumoren van de pancreas (pancreasNET) 

met ziekteprogressie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 696 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele of 

gemetastaseerde paragangliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paragangliomen, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1031 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen Recidief Renal cell carcinoma (RCC). 

Verkorte indicatie: RCC, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SUTENT CAPSULE 12,5MG 

 

Zindex nummer: 16341236 

ATC Code: L01XE04 

Werkzame stof: SUNITINIB 

Registratienummer: EU/1/06/347/004 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 490 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet operatief te verwijderen 

en/of gemetastaseerde maligne gastro-intestinale 

stromatumoren (GIST) bij volwassenen na het falen 

van behandeling met imatinib als gevolg van 

resistentie of intolerantie. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m, na imatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 491 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd/gemetastaseerd 

niercelcarcinoom (MRCC) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 492 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet operatief te verwijderen 

of gemetastaseerde goed gedifferentieerde neuro-

endocriene tumoren van de pancreas (pancreasNET) 

met ziekteprogressie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 696 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele of 

gemetastaseerde paragangliomen bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Paragangliomen, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1031 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen Recidief Renal cell carcinoma (RCC). 

Verkorte indicatie: RCC, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SUTENT CAPSULE 25MG 

 

Zindex nummer: 15324583 

ATC Code: L01XE04 

Werkzame stof: SUNITINIB 

Registratienummer: EU/1/06/347/005 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 490 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet operatief te verwijderen 

en/of gemetastaseerde maligne gastro-intestinale 

stromatumoren (GIST) bij volwassenen na het falen 

van behandeling met imatinib als gevolg van 

resistentie of intolerantie. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m, na imatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 491 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd/gemetastaseerd 

niercelcarcinoom (MRCC) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 492 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet operatief te verwijderen 

of gemetastaseerde goed gedifferentieerde neuro-

endocriene tumoren van de pancreas (pancreasNET) 

met ziekteprogressie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 696 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele of 

gemetastaseerde paragangliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paragangliomen, inoperabel of m (Volw.) 

 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3722 van 4271 

Indicatienummer: 1031 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen Recidief Renal cell carcinoma (RCC). 

Verkorte indicatie: RCC, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SUTENT CAPSULE 25MG 

 

Zindex nummer: 15522776 

ATC Code: L01XE04 

Werkzame stof: SUNITINIB 

Registratienummer: EU/1/06/347/005 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 490 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet operatief te verwijderen 

en/of gemetastaseerde maligne gastro-intestinale 

stromatumoren (GIST) bij volwassenen na het falen 

van behandeling met imatinib als gevolg van 

resistentie of intolerantie. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m, na imatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 491 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd/gemetastaseerd 

niercelcarcinoom (MRCC) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 492 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet operatief te verwijderen 

of gemetastaseerde goed gedifferentieerde neuro-

endocriene tumoren van de pancreas (pancreasNET) 

met ziekteprogressie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 696 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele of 

gemetastaseerde paragangliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paragangliomen, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1031 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen Recidief Renal cell carcinoma (RCC). 
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Verkorte indicatie: RCC, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SUTENT CAPSULE 25MG 

 

Zindex nummer: 15598942 

ATC Code: L01XE04 

Werkzame stof: SUNITINIB 

Registratienummer: EU/1/06/347/005 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 490 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet operatief te verwijderen 

en/of gemetastaseerde maligne gastro-intestinale 

stromatumoren (GIST) bij volwassenen na het falen 

van behandeling met imatinib als gevolg van 

resistentie of intolerantie. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m, na imatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 491 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd/gemetastaseerd 

niercelcarcinoom (MRCC) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 492 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet operatief te verwijderen 

of gemetastaseerde goed gedifferentieerde neuro-

endocriene tumoren van de pancreas (pancreasNET) 

met ziekteprogressie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 696 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele of 

gemetastaseerde paragangliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paragangliomen, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1031 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen Recidief Renal cell carcinoma (RCC). 

Verkorte indicatie: RCC, recidief (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SUTENT CAPSULE 25MG 

 

Zindex nummer: 15599159 

ATC Code: L01XE04 

Werkzame stof: SUNITINIB 

Registratienummer: EU/1/06/347/005 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 490 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet operatief te verwijderen 

en/of gemetastaseerde maligne gastro-intestinale 

stromatumoren (GIST) bij volwassenen na het falen 

van behandeling met imatinib als gevolg van 

resistentie of intolerantie. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m, na imatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 491 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd/gemetastaseerd 

niercelcarcinoom (MRCC) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 492 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet operatief te verwijderen 

of gemetastaseerde goed gedifferentieerde neuro-

endocriene tumoren van de pancreas (pancreasNET) 

met ziekteprogressie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 696 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele of 

gemetastaseerde paragangliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paragangliomen, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1031 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen Recidief Renal cell carcinoma (RCC). 

Verkorte indicatie: RCC, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 
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Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SUTENT CAPSULE 25MG 

 

Zindex nummer: 15803899 

ATC Code: L01XE04 

Werkzame stof: SUNITINIB 

Registratienummer: EU/1/06/347/002 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 490 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet operatief te verwijderen 

en/of gemetastaseerde maligne gastro-intestinale 

stromatumoren (GIST) bij volwassenen na het falen 

van behandeling met imatinib als gevolg van 

resistentie of intolerantie. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m, na imatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 491 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd/gemetastaseerd 

niercelcarcinoom (MRCC) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 492 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet operatief te verwijderen 

of gemetastaseerde goed gedifferentieerde neuro-

endocriene tumoren van de pancreas (pancreasNET) 

met ziekteprogressie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 696 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele of 

gemetastaseerde paragangliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paragangliomen, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1031 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen Recidief Renal cell carcinoma (RCC). 

Verkorte indicatie: RCC, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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SUTENT CAPSULE 25MG 

 

Zindex nummer: 16341252 

ATC Code: L01XE04 

Werkzame stof: SUNITINIB 

Registratienummer: EU/1/06/347/005 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 490 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet operatief te verwijderen 

en/of gemetastaseerde maligne gastro-intestinale 

stromatumoren (GIST) bij volwassenen na het falen 

van behandeling met imatinib als gevolg van 

resistentie of intolerantie. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m, na imatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 491 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd/gemetastaseerd 

niercelcarcinoom (MRCC) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 492 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet operatief te verwijderen 

of gemetastaseerde goed gedifferentieerde neuro-

endocriene tumoren van de pancreas (pancreasNET) 

met ziekteprogressie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 696 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele of 

gemetastaseerde paragangliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paragangliomen, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1031 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen Recidief Renal cell carcinoma (RCC). 

Verkorte indicatie: RCC, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SUTENT CAPSULE 50MG 

 

Zindex nummer: 15324591 
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ATC Code: L01XE04 

Werkzame stof: SUNITINIB 

Registratienummer: EU/1/06/347/006 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 490 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet operatief te verwijderen 

en/of gemetastaseerde maligne gastro-intestinale 

stromatumoren (GIST) bij volwassenen na het falen 

van behandeling met imatinib als gevolg van 

resistentie of intolerantie. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m, na imatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 491 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd/gemetastaseerd 

niercelcarcinoom (MRCC) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 492 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet operatief te verwijderen 

of gemetastaseerde goed gedifferentieerde neuro-

endocriene tumoren van de pancreas (pancreasNET) 

met ziekteprogressie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 696 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele of 

gemetastaseerde paragangliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paragangliomen, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1031 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen Recidief Renal cell carcinoma (RCC). 

Verkorte indicatie: RCC, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SUTENT CAPSULE 50MG 

 

Zindex nummer: 15522784 

ATC Code: L01XE04 

Werkzame stof: SUNITINIB 

Registratienummer: EU/1/06/347/006 
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Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 490 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet operatief te verwijderen 

en/of gemetastaseerde maligne gastro-intestinale 

stromatumoren (GIST) bij volwassenen na het falen 

van behandeling met imatinib als gevolg van 

resistentie of intolerantie. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m, na imatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 491 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd/gemetastaseerd 

niercelcarcinoom (MRCC) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 492 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet operatief te verwijderen 

of gemetastaseerde goed gedifferentieerde neuro-

endocriene tumoren van de pancreas (pancreasNET) 

met ziekteprogressie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 696 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele of 

gemetastaseerde paragangliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paragangliomen, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1031 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen Recidief Renal cell carcinoma (RCC). 

Verkorte indicatie: RCC, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SUTENT CAPSULE 50MG 

 

Zindex nummer: 15598950 

ATC Code: L01XE04 

Werkzame stof: SUNITINIB 

Registratienummer: EU/1/06/347/006 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 490 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet operatief te verwijderen 

en/of gemetastaseerde maligne gastro-intestinale 

stromatumoren (GIST) bij volwassenen na het falen 

van behandeling met imatinib als gevolg van 

resistentie of intolerantie. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m, na imatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 491 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd/gemetastaseerd 

niercelcarcinoom (MRCC) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 492 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet operatief te verwijderen 

of gemetastaseerde goed gedifferentieerde neuro-

endocriene tumoren van de pancreas (pancreasNET) 

met ziekteprogressie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 696 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele of 

gemetastaseerde paragangliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paragangliomen, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1031 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen Recidief Renal cell carcinoma (RCC). 

Verkorte indicatie: RCC, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SUTENT CAPSULE 50MG 

 

Zindex nummer: 15599167 

ATC Code: L01XE04 

Werkzame stof: SUNITINIB 

Registratienummer: EU/1/06/347/006 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 490 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet operatief te verwijderen 
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en/of gemetastaseerde maligne gastro-intestinale 

stromatumoren (GIST) bij volwassenen na het falen 

van behandeling met imatinib als gevolg van 

resistentie of intolerantie. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m, na imatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 491 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd/gemetastaseerd 

niercelcarcinoom (MRCC) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 492 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet operatief te verwijderen 

of gemetastaseerde goed gedifferentieerde neuro-

endocriene tumoren van de pancreas (pancreasNET) 

met ziekteprogressie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 696 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele of 

gemetastaseerde paragangliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paragangliomen, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1031 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen Recidief Renal cell carcinoma (RCC). 

Verkorte indicatie: RCC, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SUTENT CAPSULE 50MG 

 

Zindex nummer: 15803902 

ATC Code: L01XE04 

Werkzame stof: SUNITINIB 

Registratienummer: EU/1/06/347/003 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 490 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet operatief te verwijderen 

en/of gemetastaseerde maligne gastro-intestinale 

stromatumoren (GIST) bij volwassenen na het falen 

van behandeling met imatinib als gevolg van 
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resistentie of intolerantie. 

Verkorte indicatie: GIST, inoperabel of m, na imatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 491 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gevorderd/gemetastaseerd 

niercelcarcinoom (MRCC) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 492 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van niet operatief te verwijderen 

of gemetastaseerde goed gedifferentieerde neuro-

endocriene tumoren van de pancreas (pancreasNET) 

met ziekteprogressie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 696 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele of 

gemetastaseerde paragangliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Paragangliomen, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1031 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen Recidief Renal cell carcinoma (RCC). 

Verkorte indicatie: RCC, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SYLVANT INFPDR FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 16009134 

ATC Code: L04AC11 

Werkzame stof: SILTUXIMAB 

Registratienummer: EU/1/14/928/001 

Fabrikant: JANSSEN-CILAG BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 477 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patienten met de 

multicentrische vorm van de ziekte van Castleman 

(MCD), die negatief zijn voor humaan 

immunodeficientievirus (hiv) en voor humaan 

herpesvirus-8 (HHV-8). 

Verkorte indicatie: MCD, multicentrisch (Volw.) 
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Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

SYLVANT INFPDR FLACON 400MG 

 

Zindex nummer: 16009142 

ATC Code: L04AC11 

Werkzame stof: SILTUXIMAB 

Registratienummer: EU/1/14/928/002 

Fabrikant: JANSSEN-CILAG BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 477 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patienten met de 

multicentrische vorm van de ziekte van Castleman 

(MCD), die negatief zijn voor humaan 

immunodeficientievirus (hiv) en voor humaan 

herpesvirus-8 (HHV-8). 

Verkorte indicatie: MCD, multicentrisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TAFINLAR CAPSULE 50MG 

 

Zindex nummer: 15933660 

ATC Code: L01XE23 

Werkzame stof: DABRAFENIB 

Registratienummer: EU/1/13/865/001 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 182 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie of in combinatie met trametinib voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 
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niet-reseceerbaar of gemetastaseerd melanoom met 

een BRAF V600-mutatie. 

Verkorte indicatie: melanoom, inoperabel of m, BRAF V600+, mono of 

combi met trametinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1410 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met trametinib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gevorderde niet-

kleincellige longkanker (NSCLC) met een BRAF V600-

mutatie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv, BRAF V600+, combi met trametinib 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1633 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met trametinib voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met melanoom 

in stadium III met een BRAF V600-mutatie, na 

complete resectie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, BRAF V600+, combi met trametinib, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1206 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Resistente Langerhans cell histiocytose bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Resistent LCH (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TAFINLAR CAPSULE 50MG 

 

Zindex nummer: 15933679 

ATC Code: L01XE23 

Werkzame stof: DABRAFENIB 

Registratienummer: EU/1/13/865/002 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 182 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie of in combinatie met trametinib voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

niet-reseceerbaar of gemetastaseerd melanoom met 

een BRAF V600-mutatie. 

Verkorte indicatie: melanoom, inoperabel of m, BRAF V600+, mono of 

combi met trametinib (Volw.) 
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Indicatienummer: 1410 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met trametinib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gevorderde niet-

kleincellige longkanker (NSCLC) met een BRAF V600-

mutatie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv, BRAF V600+, combi met trametinib 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1633 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met trametinib voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met melanoom 

in stadium III met een BRAF V600-mutatie, na 

complete resectie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, BRAF V600+, combi met trametinib, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1206 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Resistente Langerhans cell histiocytose bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Resistent LCH (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TAFINLAR CAPSULE 50MG 

 

Zindex nummer: 16061314 

ATC Code: L01XE23 

Werkzame stof: DABRAFENIB 

Registratienummer: EU/1/13/865/002 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 182 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie of in combinatie met trametinib voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

niet-reseceerbaar of gemetastaseerd melanoom met 

een BRAF V600-mutatie. 

Verkorte indicatie: melanoom, inoperabel of m, BRAF V600+, mono of 

combi met trametinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1410 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met trametinib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gevorderde niet-
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kleincellige longkanker (NSCLC) met een BRAF V600-

mutatie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv, BRAF V600+, combi met trametinib 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1633 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met trametinib voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met melanoom 

in stadium III met een BRAF V600-mutatie, na 

complete resectie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, BRAF V600+, combi met trametinib, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1206 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Resistente Langerhans cell histiocytose bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Resistent LCH (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TAFINLAR CAPSULE 50MG 

 

Zindex nummer: 16599764 

ATC Code: L01XE23 

Werkzame stof: DABRAFENIB 

Registratienummer: EU/1/13/865/002 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 182 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie of in combinatie met trametinib voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

niet-reseceerbaar of gemetastaseerd melanoom met 

een BRAF V600-mutatie. 

Verkorte indicatie: melanoom, inoperabel of m, BRAF V600+, mono of 

combi met trametinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1410 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met trametinib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gevorderde niet-

kleincellige longkanker (NSCLC) met een BRAF V600-

mutatie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv, BRAF V600+, combi met trametinib 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 1633 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met trametinib voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met melanoom 

in stadium III met een BRAF V600-mutatie, na 

complete resectie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, BRAF V600+, combi met trametinib, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1206 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Resistente Langerhans cell histiocytose bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Resistent LCH (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TAFINLAR CAPSULE 50MG 

 

Zindex nummer: 16601696 

ATC Code: L01XE23 

Werkzame stof: DABRAFENIB 

Registratienummer: EU/1/13/865/002 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 182 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie of in combinatie met trametinib voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

niet-reseceerbaar of gemetastaseerd melanoom met 

een BRAF V600-mutatie. 

Verkorte indicatie: melanoom, inoperabel of m, BRAF V600+, mono of 

combi met trametinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1410 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met trametinib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gevorderde niet-

kleincellige longkanker (NSCLC) met een BRAF V600-

mutatie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv, BRAF V600+, combi met trametinib 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1633 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met trametinib voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met melanoom 
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in stadium III met een BRAF V600-mutatie, na 

complete resectie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, BRAF V600+, combi met trametinib, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1206 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Resistente Langerhans cell histiocytose bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Resistent LCH (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TAFINLAR CAPSULE 75MG 

 

Zindex nummer: 15933687 

ATC Code: L01XE23 

Werkzame stof: DABRAFENIB 

Registratienummer: EU/1/13/865/003 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 182 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie of in combinatie met trametinib voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

niet-reseceerbaar of gemetastaseerd melanoom met 

een BRAF V600-mutatie. 

Verkorte indicatie: melanoom, inoperabel of m, BRAF V600+, mono of 

combi met trametinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1410 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met trametinib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gevorderde niet-

kleincellige longkanker (NSCLC) met een BRAF V600-

mutatie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv, BRAF V600+, combi met trametinib 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1633 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met trametinib voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met melanoom 

in stadium III met een BRAF V600-mutatie, na 

complete resectie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, BRAF V600+, combi met trametinib, 

adjuvant (Volw.) 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3738 van 4271 

 

Indicatienummer: 1206 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Resistente Langerhans cell histiocytose bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Resistent LCH (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TAFINLAR CAPSULE 75MG 

 

Zindex nummer: 15933695 

ATC Code: L01XE23 

Werkzame stof: DABRAFENIB 

Registratienummer: EU/1/13/865/004 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 182 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie of in combinatie met trametinib voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

niet-reseceerbaar of gemetastaseerd melanoom met 

een BRAF V600-mutatie. 

Verkorte indicatie: melanoom, inoperabel of m, BRAF V600+, mono of 

combi met trametinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1410 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met trametinib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gevorderde niet-

kleincellige longkanker (NSCLC) met een BRAF V600-

mutatie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv, BRAF V600+, combi met trametinib 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1633 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met trametinib voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met melanoom 

in stadium III met een BRAF V600-mutatie, na 

complete resectie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, BRAF V600+, combi met trametinib, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1206 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Resistente Langerhans cell histiocytose bij 

volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Resistent LCH (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TAFINLAR CAPSULE 75MG 

 

Zindex nummer: 16061322 

ATC Code: L01XE23 

Werkzame stof: DABRAFENIB 

Registratienummer: EU/1/13/865/004 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 182 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie of in combinatie met trametinib voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

niet-reseceerbaar of gemetastaseerd melanoom met 

een BRAF V600-mutatie. 

Verkorte indicatie: melanoom, inoperabel of m, BRAF V600+, mono of 

combi met trametinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1410 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met trametinib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gevorderde niet-

kleincellige longkanker (NSCLC) met een BRAF V600-

mutatie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv, BRAF V600+, combi met trametinib 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1633 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met trametinib voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met melanoom 

in stadium III met een BRAF V600-mutatie, na 

complete resectie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, BRAF V600+, combi met trametinib, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1206 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Resistente Langerhans cell histiocytose bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Resistent LCH (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 
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Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TAFINLAR CAPSULE 75MG 

 

Zindex nummer: 16159853 

ATC Code: L01XE23 

Werkzame stof: DABRAFENIB 

Registratienummer: EU/1/13/865/004 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 182 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie of in combinatie met trametinib voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

niet-reseceerbaar of gemetastaseerd melanoom met 

een BRAF V600-mutatie. 

Verkorte indicatie: melanoom, inoperabel of m, BRAF V600+, mono of 

combi met trametinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1410 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met trametinib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gevorderde niet-

kleincellige longkanker (NSCLC) met een BRAF V600-

mutatie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv, BRAF V600+, combi met trametinib 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1633 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met trametinib voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met melanoom 

in stadium III met een BRAF V600-mutatie, na 

complete resectie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, BRAF V600+, combi met trametinib, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1206 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Resistente Langerhans cell histiocytose bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Resistent LCH (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TAFINLAR CAPSULE 75MG 
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Zindex nummer: 16346106 

ATC Code: L01XE23 

Werkzame stof: DABRAFENIB 

Registratienummer: EU/1/13/865/004 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 182 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie of in combinatie met trametinib voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

niet-reseceerbaar of gemetastaseerd melanoom met 

een BRAF V600-mutatie. 

Verkorte indicatie: melanoom, inoperabel of m, BRAF V600+, mono of 

combi met trametinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1410 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met trametinib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gevorderde niet-

kleincellige longkanker (NSCLC) met een BRAF V600-

mutatie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv, BRAF V600+, combi met trametinib 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1633 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met trametinib voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met melanoom 

in stadium III met een BRAF V600-mutatie, na 

complete resectie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, BRAF V600+, combi met trametinib, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1206 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Resistente Langerhans cell histiocytose bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Resistent LCH (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TAFINLAR CAPSULE 75MG 

 

Zindex nummer: 16599772 

ATC Code: L01XE23 

Werkzame stof: DABRAFENIB 

Registratienummer: EU/1/13/865/004 
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Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 182 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie of in combinatie met trametinib voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

niet-reseceerbaar of gemetastaseerd melanoom met 

een BRAF V600-mutatie. 

Verkorte indicatie: melanoom, inoperabel of m, BRAF V600+, mono of 

combi met trametinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1410 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met trametinib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gevorderde niet-

kleincellige longkanker (NSCLC) met een BRAF V600-

mutatie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv, BRAF V600+, combi met trametinib 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1633 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met trametinib voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met melanoom 

in stadium III met een BRAF V600-mutatie, na 

complete resectie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, BRAF V600+, combi met trametinib, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1206 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Resistente Langerhans cell histiocytose bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Resistent LCH (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TAFINLAR CAPSULE 75MG 

 

Zindex nummer: 16601718 

ATC Code: L01XE23 

Werkzame stof: DABRAFENIB 

Registratienummer: EU/1/13/865/004 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 182 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Monotherapie of in combinatie met trametinib voor 

de behandeling van volwassen patiënten met een 

niet-reseceerbaar of gemetastaseerd melanoom met 

een BRAF V600-mutatie. 

Verkorte indicatie: melanoom, inoperabel of m, BRAF V600+, mono of 

combi met trametinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1410 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met trametinib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gevorderde niet-

kleincellige longkanker (NSCLC) met een BRAF V600-

mutatie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv, BRAF V600+, combi met trametinib 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1633 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met trametinib voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met melanoom 

in stadium III met een BRAF V600-mutatie, na 

complete resectie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, BRAF V600+, combi met trametinib, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1206 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Resistente Langerhans cell histiocytose bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Resistent LCH (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TAGRISSO TABLET FILMOMHULD 40MG 

 

Zindex nummer: 16211677 

ATC Code: L01XE35 

Werkzame stof: OSIMERTINIB 

Registratienummer: EU/1/16/1086/001 

Fabrikant: ASTRAZENECA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 406 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde 

niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met een 

epidermale groeifactor receptor (EGFR) T790M-

mutatie. 
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Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR T790M+, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1604 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker 

(NSCLC) met activerende epidermale 

groeifactorreceptor (EGFR)-mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TAGRISSO TABLET FILMOMHULD 40MG 

 

Zindex nummer: 16773225 

ATC Code: L01XE35 

Werkzame stof: OSIMERTINIB 

Registratienummer: EU/1/16/1086/001 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 406 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde 

niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met een 

epidermale groeifactor receptor (EGFR) T790M-

mutatie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR T790M+, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1604 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker 

(NSCLC) met activerende epidermale 

groeifactorreceptor (EGFR)-mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TAGRISSO TABLET FILMOMHULD 80MG 

 

Zindex nummer: 16210301 
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ATC Code: L01XE35 

Werkzame stof: OSIMERTINIB 

Registratienummer: EU/1/16/1086/002 

Fabrikant: ASTRAZENECA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 406 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde 

niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met een 

epidermale groeifactor receptor (EGFR) T790M-

mutatie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR T790M+, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1604 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker 

(NSCLC) met activerende epidermale 

groeifactorreceptor (EGFR)-mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TAGRISSO TABLET FILMOMHULD 80MG 

 

Zindex nummer: 16773217 

ATC Code: L01XE35 

Werkzame stof: OSIMERTINIB 

Registratienummer: EU/1/16/1086/002 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 406 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde 

niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met een 

epidermale groeifactor receptor (EGFR) T790M-

mutatie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR T790M+, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1604 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker 

(NSCLC) met activerende epidermale 
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groeifactorreceptor (EGFR)-mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TALTZ INJVLST 80MG/ML PEN 1ML 

 

Zindex nummer: 16240049 

ATC Code: L04AC13 

Werkzame stof: IXEKIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/15/1085/001 

Fabrikant: ELI LILLY NEDERLAND 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 474 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis 

bij volwassenen die in aanmerking komen voor 

systemische therapie. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1564 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Alleen of in combinatie met methotrexaat voor de 

behandeling van actieve artritis psoriatica bij 

volwassen patiënten die één of meer therapieën met 

disease-modifying antirheumatic drugs (DMARD’s) 

niet verdroegen of daar ontoereikend op reageerden. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TALTZ INJVLST 80MG/ML WWSP 1ML 

 

Zindex nummer: 16240057 

ATC Code: L04AC13 

Werkzame stof: IXEKIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/15/1085/004 

Fabrikant: ELI LILLY NEDERLAND 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 474 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis 

bij volwassenen die in aanmerking komen voor 

systemische therapie. 
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Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1564 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Alleen of in combinatie met methotrexaat voor de 

behandeling van actieve artritis psoriatica bij 

volwassen patiënten die één of meer therapieën met 

disease-modifying antirheumatic drugs (DMARD’s) 

niet verdroegen of daar ontoereikend op reageerden. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TARCEVA TABLET FILMOMHULD  25MG 

 

Zindex nummer: 15099865 

ATC Code: L01XE03 

Werkzame stof: ERLOTINIB 

Registratienummer: EU/1/05/311/001 

Fabrikant: ROCHE NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 222 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De eerstelijnsbehandeling van patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige 

longkanker (NSCLC) met EGFR-activerende mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 223 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van 

patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde 

NSCLC met stabiele ziekte na 4 cycli van standaard 

platinumbevattende eerstelijns chemotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, onderhoudsbehandeling na chemo, 

mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 224 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderde 

of gemetastaseerde NSCLC na falen van ten minste 

één voorafgaand chemotherapie regime. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 225 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor behandeling van 
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patiënten met gemetastaseerde pancreaskanker. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m combi met gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 226 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor het omzetten naar onderhoudsbehandeling 

(“switch maintenance”) van patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde NSCLC met EGFR-

activerende mutaties en met stabiele ziekte na 

eerstelijns chemotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, switch maintenance 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TARCEVA TABLET FILMOMHULD 100MG 

 

Zindex nummer: 15099873 

ATC Code: L01XE03 

Werkzame stof: ERLOTINIB 

Registratienummer: EU/1/05/311/002 

Fabrikant: ROCHE NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 222 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De eerstelijnsbehandeling van patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige 

longkanker (NSCLC) met EGFR-activerende mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 223 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van 

patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde 

NSCLC met stabiele ziekte na 4 cycli van standaard 

platinumbevattende eerstelijns chemotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, onderhoudsbehandeling na chemo, 

mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 224 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderde 

of gemetastaseerde NSCLC na falen van ten minste 

één voorafgaand chemotherapie regime. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 225 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor behandeling van 

patiënten met gemetastaseerde pancreaskanker. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m combi met gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 226 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor het omzetten naar onderhoudsbehandeling 

(“switch maintenance”) van patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde NSCLC met EGFR-

activerende mutaties en met stabiele ziekte na 

eerstelijns chemotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, switch maintenance 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TARCEVA TABLET FILMOMHULD 100MG 

 

Zindex nummer: 15617289 

ATC Code: L01XE03 

Werkzame stof: ERLOTINIB 

Registratienummer: EU/1/05/311/002 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 222 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De eerstelijnsbehandeling van patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige 

longkanker (NSCLC) met EGFR-activerende mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 223 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van 

patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde 

NSCLC met stabiele ziekte na 4 cycli van standaard 

platinumbevattende eerstelijns chemotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, onderhoudsbehandeling na chemo, 

mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 224 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderde 

of gemetastaseerde NSCLC na falen van ten minste 

één voorafgaand chemotherapie regime. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn (Volw.) 
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Indicatienummer: 225 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor behandeling van 

patiënten met gemetastaseerde pancreaskanker. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m combi met gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 226 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor het omzetten naar onderhoudsbehandeling 

(“switch maintenance”) van patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde NSCLC met EGFR-

activerende mutaties en met stabiele ziekte na 

eerstelijns chemotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, switch maintenance 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TARCEVA TABLET FILMOMHULD 100MG 

 

Zindex nummer: 15864065 

ATC Code: L01XE03 

Werkzame stof: ERLOTINIB 

Registratienummer: EU/1/05/311/002 

Fabrikant: MEDCOR PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 222 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De eerstelijnsbehandeling van patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige 

longkanker (NSCLC) met EGFR-activerende mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 223 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van 

patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde 

NSCLC met stabiele ziekte na 4 cycli van standaard 

platinumbevattende eerstelijns chemotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, onderhoudsbehandeling na chemo, 

mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 224 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderde 

of gemetastaseerde NSCLC na falen van ten minste 

één voorafgaand chemotherapie regime. 
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Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 225 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor behandeling van 

patiënten met gemetastaseerde pancreaskanker. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m combi met gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 226 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor het omzetten naar onderhoudsbehandeling 

(“switch maintenance”) van patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde NSCLC met EGFR-

activerende mutaties en met stabiele ziekte na 

eerstelijns chemotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, switch maintenance 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TARCEVA TABLET FILMOMHULD 100MG 

 

Zindex nummer: 15910105 

ATC Code: L01XE03 

Werkzame stof: ERLOTINIB 

Registratienummer: EU/1/05/311/002 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 222 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De eerstelijnsbehandeling van patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige 

longkanker (NSCLC) met EGFR-activerende mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 223 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van 

patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde 

NSCLC met stabiele ziekte na 4 cycli van standaard 

platinumbevattende eerstelijns chemotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, onderhoudsbehandeling na chemo, 

mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 224 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderde 
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of gemetastaseerde NSCLC na falen van ten minste 

één voorafgaand chemotherapie regime. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 225 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor behandeling van 

patiënten met gemetastaseerde pancreaskanker. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m combi met gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 226 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor het omzetten naar onderhoudsbehandeling 

(“switch maintenance”) van patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde NSCLC met EGFR-

activerende mutaties en met stabiele ziekte na 

eerstelijns chemotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, switch maintenance 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TARCEVA TABLET FILMOMHULD 100MG 

 

Zindex nummer: 16064178 

ATC Code: L01XE03 

Werkzame stof: ERLOTINIB 

Registratienummer: EU/1/05/311/002 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 222 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De eerstelijnsbehandeling van patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige 

longkanker (NSCLC) met EGFR-activerende mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 223 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van 

patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde 

NSCLC met stabiele ziekte na 4 cycli van standaard 

platinumbevattende eerstelijns chemotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, onderhoudsbehandeling na chemo, 

mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 224 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderde 

of gemetastaseerde NSCLC na falen van ten minste 

één voorafgaand chemotherapie regime. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 225 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor behandeling van 

patiënten met gemetastaseerde pancreaskanker. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m combi met gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 226 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor het omzetten naar onderhoudsbehandeling 

(“switch maintenance”) van patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde NSCLC met EGFR-

activerende mutaties en met stabiele ziekte na 

eerstelijns chemotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, switch maintenance 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TARCEVA TABLET FILMOMHULD 100MG 

 

Zindex nummer: 16260872 

ATC Code: L01XE03 

Werkzame stof: ERLOTINIB 

Registratienummer: EU/1/05/311/002 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 222 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De eerstelijnsbehandeling van patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige 

longkanker (NSCLC) met EGFR-activerende mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 223 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van 

patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde 

NSCLC met stabiele ziekte na 4 cycli van standaard 

platinumbevattende eerstelijns chemotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, onderhoudsbehandeling na chemo, 

mono (Volw.) 
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Indicatienummer: 224 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderde 

of gemetastaseerde NSCLC na falen van ten minste 

één voorafgaand chemotherapie regime. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 225 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor behandeling van 

patiënten met gemetastaseerde pancreaskanker. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m combi met gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 226 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor het omzetten naar onderhoudsbehandeling 

(“switch maintenance”) van patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde NSCLC met EGFR-

activerende mutaties en met stabiele ziekte na 

eerstelijns chemotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, switch maintenance 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TARCEVA TABLET FILMOMHULD 150MG 

 

Zindex nummer: 15099881 

ATC Code: L01XE03 

Werkzame stof: ERLOTINIB 

Registratienummer: EU/1/05/311/003 

Fabrikant: ROCHE NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 222 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De eerstelijnsbehandeling van patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige 

longkanker (NSCLC) met EGFR-activerende mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 223 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van 

patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde 

NSCLC met stabiele ziekte na 4 cycli van standaard 

platinumbevattende eerstelijns chemotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, onderhoudsbehandeling na chemo, 
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mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 224 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderde 

of gemetastaseerde NSCLC na falen van ten minste 

één voorafgaand chemotherapie regime. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 225 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor behandeling van 

patiënten met gemetastaseerde pancreaskanker. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m combi met gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 226 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor het omzetten naar onderhoudsbehandeling 

(“switch maintenance”) van patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde NSCLC met EGFR-

activerende mutaties en met stabiele ziekte na 

eerstelijns chemotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, switch maintenance 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TARCEVA TABLET FILMOMHULD 150MG 

 

Zindex nummer: 15617297 

ATC Code: L01XE03 

Werkzame stof: ERLOTINIB 

Registratienummer: EU/1/05/311/003 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 222 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De eerstelijnsbehandeling van patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige 

longkanker (NSCLC) met EGFR-activerende mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 223 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van 

patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde 

NSCLC met stabiele ziekte na 4 cycli van standaard 
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platinumbevattende eerstelijns chemotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, onderhoudsbehandeling na chemo, 

mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 224 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderde 

of gemetastaseerde NSCLC na falen van ten minste 

één voorafgaand chemotherapie regime. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 225 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor behandeling van 

patiënten met gemetastaseerde pancreaskanker. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m combi met gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 226 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor het omzetten naar onderhoudsbehandeling 

(“switch maintenance”) van patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde NSCLC met EGFR-

activerende mutaties en met stabiele ziekte na 

eerstelijns chemotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, switch maintenance 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TARCEVA TABLET FILMOMHULD 150MG 

 

Zindex nummer: 15740447 

ATC Code: L01XE03 

Werkzame stof: ERLOTINIB 

Registratienummer: EU/1/05/311/003 

Fabrikant: MEDCOR PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 222 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De eerstelijnsbehandeling van patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige 

longkanker (NSCLC) met EGFR-activerende mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 223 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van 
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patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde 

NSCLC met stabiele ziekte na 4 cycli van standaard 

platinumbevattende eerstelijns chemotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, onderhoudsbehandeling na chemo, 

mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 224 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderde 

of gemetastaseerde NSCLC na falen van ten minste 

één voorafgaand chemotherapie regime. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 225 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor behandeling van 

patiënten met gemetastaseerde pancreaskanker. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m combi met gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 226 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor het omzetten naar onderhoudsbehandeling 

(“switch maintenance”) van patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde NSCLC met EGFR-

activerende mutaties en met stabiele ziekte na 

eerstelijns chemotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, switch maintenance 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TARCEVA TABLET FILMOMHULD 150MG 

 

Zindex nummer: 15910113 

ATC Code: L01XE03 

Werkzame stof: ERLOTINIB 

Registratienummer: EU/1/05/311/003 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 222 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De eerstelijnsbehandeling van patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige 

longkanker (NSCLC) met EGFR-activerende mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 223 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van 

patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde 

NSCLC met stabiele ziekte na 4 cycli van standaard 

platinumbevattende eerstelijns chemotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, onderhoudsbehandeling na chemo, 

mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 224 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderde 

of gemetastaseerde NSCLC na falen van ten minste 

één voorafgaand chemotherapie regime. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 225 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor behandeling van 

patiënten met gemetastaseerde pancreaskanker. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m combi met gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 226 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor het omzetten naar onderhoudsbehandeling 

(“switch maintenance”) van patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde NSCLC met EGFR-

activerende mutaties en met stabiele ziekte na 

eerstelijns chemotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, switch maintenance 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TARCEVA TABLET FILMOMHULD 150MG 

 

Zindex nummer: 16064186 

ATC Code: L01XE03 

Werkzame stof: ERLOTINIB 

Registratienummer: EU/1/05/311/003 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 222 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De eerstelijnsbehandeling van patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige 

longkanker (NSCLC) met EGFR-activerende mutaties. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, 1e lijn (Volw.) 
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Indicatienummer: 223 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van 

patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde 

NSCLC met stabiele ziekte na 4 cycli van standaard 

platinumbevattende eerstelijns chemotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, onderhoudsbehandeling na chemo, 

mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 224 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderde 

of gemetastaseerde NSCLC na falen van ten minste 

één voorafgaand chemotherapie regime. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 225 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor behandeling van 

patiënten met gemetastaseerde pancreaskanker. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m combi met gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 226 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor het omzetten naar onderhoudsbehandeling 

(“switch maintenance”) van patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde NSCLC met EGFR-

activerende mutaties en met stabiele ziekte na 

eerstelijns chemotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, switch maintenance 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TARCEVA TABLET FILMOMHULD 150MG 

 

Zindex nummer: 16260880 

ATC Code: L01XE03 

Werkzame stof: ERLOTINIB 

Registratienummer: EU/1/05/311/003 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 222 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De eerstelijnsbehandeling van patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige 

longkanker (NSCLC) met EGFR-activerende mutaties. 
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Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 223 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van 

patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde 

NSCLC met stabiele ziekte na 4 cycli van standaard 

platinumbevattende eerstelijns chemotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, onderhoudsbehandeling na chemo, 

mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 224 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderde 

of gemetastaseerde NSCLC na falen van ten minste 

één voorafgaand chemotherapie regime. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 225 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met gemcitabine voor behandeling van 

patiënten met gemetastaseerde pancreaskanker. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m combi met gemcitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 226 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor het omzetten naar onderhoudsbehandeling 

(“switch maintenance”) van patiënten met lokaal 

gevorderde of gemetastaseerde NSCLC met EGFR-

activerende mutaties en met stabiele ziekte na 

eerstelijns chemotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, EGFR+, switch maintenance 

onderhoudsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TARGRETIN CAPSULE 75MG 

 

Zindex nummer: 16106946 

ATC Code: L01XX25 

Werkzame stof: BEXAROTEEN 

Registratienummer: EU/1/01/178/001 

Fabrikant: EISAI BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 63 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van huidaandoeningen bij 
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volwassen patiënten met een gevorderd stadium van 

cutaan T-cel lymfoom (CTCL) ongevoelig voor ten 

minste één systemische behandeling. 

Verkorte indicatie: Huidaandoening bij CTCL, gevorderd stadium (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TASIGNA CAPSULE 150MG 

 

Zindex nummer: 15662942 

ATC Code: L01XE08 

Werkzame stof: NILOTINIB 

Registratienummer: EU/1/07/422/006 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1520 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

Philadelphia-chromosoompositieve chronische 

myeloïde leukemie (CML) in de chronische fase of 

acceleratiefase die resistent of intolerant zijn voor 

eerder toegediende geneesmiddelen waaronder 

imatinib. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische of accelaratiefase, 2de lijn 

(Volw.) (Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 1548 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen en pediatrische 

patiënten met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia-

chromosoompositieve chronische myeloïde leukemie 

(CML) in de chronische fase. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML, chronische fase 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1549 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

Philadelphia-chromosoompositieve chronische 

myeloïde leukemie (CML) in de chronische fase die 

resistent of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen, waaronder imatinib. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische fase (Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 
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Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 837 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante Ph+ Chronische 

myeloïde leukemie (CML) in chronische of acceleratie 

fase. 

Verkorte indicatie: Resistente of intolerante Ph+ CML, chronische of 

acceleratie fase (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 982 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph+ ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 
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Indicatienummer: 1005 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische sclerose. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1006 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische mastocytose. 

Verkorte indicatie: Systemische mastocytose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1007 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypereosinofiel syndroom. 

Verkorte indicatie: HES (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1043 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Laaggradig glioom. 

Verkorte indicatie: Glioom, laaggradig (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1308 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire Ph+ acute 

Lymfatische leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent Ph+ ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TASIGNA CAPSULE 150MG 

 

Zindex nummer: 15780848 

ATC Code: L01XE08 

Werkzame stof: NILOTINIB 

Registratienummer: EU/1/07/422/009 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1520 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

Philadelphia-chromosoompositieve chronische 

myeloïde leukemie (CML) in de chronische fase of 

acceleratiefase die resistent of intolerant zijn voor 

eerder toegediende geneesmiddelen waaronder 

imatinib. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische of accelaratiefase, 2de lijn 

(Volw.) (Resistentie of intolerantie) 
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Indicatienummer: 1548 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen en pediatrische 

patiënten met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia-

chromosoompositieve chronische myeloïde leukemie 

(CML) in de chronische fase. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML, chronische fase 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1549 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

Philadelphia-chromosoompositieve chronische 

myeloïde leukemie (CML) in de chronische fase die 

resistent of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen, waaronder imatinib. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische fase (Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 837 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante Ph+ Chronische 

myeloïde leukemie (CML) in chronische of acceleratie 

fase. 

Verkorte indicatie: Resistente of intolerante Ph+ CML, chronische of 

acceleratie fase (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 982 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph+ ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 
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Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1005 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische sclerose. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1006 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische mastocytose. 

Verkorte indicatie: Systemische mastocytose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1007 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypereosinofiel syndroom. 

Verkorte indicatie: HES (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1043 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Laaggradig glioom. 

Verkorte indicatie: Glioom, laaggradig (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1308 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire Ph+ acute 

Lymfatische leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent Ph+ ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 
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Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TASIGNA CAPSULE 150MG 

 

Zindex nummer: 16174941 

ATC Code: L01XE08 

Werkzame stof: NILOTINIB 

Registratienummer: EU/1/07/422/005 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1520 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

Philadelphia-chromosoompositieve chronische 

myeloïde leukemie (CML) in de chronische fase of 

acceleratiefase die resistent of intolerant zijn voor 

eerder toegediende geneesmiddelen waaronder 

imatinib. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische of accelaratiefase, 2de lijn 

(Volw.) (Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 1548 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen en pediatrische 

patiënten met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia-

chromosoompositieve chronische myeloïde leukemie 

(CML) in de chronische fase. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML, chronische fase 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1549 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

Philadelphia-chromosoompositieve chronische 

myeloïde leukemie (CML) in de chronische fase die 

resistent of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen, waaronder imatinib. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische fase (Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 837 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante Ph+ Chronische 

myeloïde leukemie (CML) in chronische of acceleratie 

fase. 
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Verkorte indicatie: Resistente of intolerante Ph+ CML, chronische of 

acceleratie fase (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 982 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph+ ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1005 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische sclerose. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1006 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Systemische mastocytose. 

Verkorte indicatie: Systemische mastocytose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1007 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypereosinofiel syndroom. 

Verkorte indicatie: HES (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1043 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Laaggradig glioom. 

Verkorte indicatie: Glioom, laaggradig (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1308 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire Ph+ acute 

Lymfatische leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent Ph+ ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TASIGNA CAPSULE 150MG 

 

Zindex nummer: 16551281 

ATC Code: L01XE08 

Werkzame stof: NILOTINIB 

Registratienummer: EU/1/07/422/006 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1520 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

Philadelphia-chromosoompositieve chronische 

myeloïde leukemie (CML) in de chronische fase of 

acceleratiefase die resistent of intolerant zijn voor 

eerder toegediende geneesmiddelen waaronder 

imatinib. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische of accelaratiefase, 2de lijn 

(Volw.) (Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 1548 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen en pediatrische 

patiënten met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia-

chromosoompositieve chronische myeloïde leukemie 

(CML) in de chronische fase. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML, chronische fase 
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(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1549 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

Philadelphia-chromosoompositieve chronische 

myeloïde leukemie (CML) in de chronische fase die 

resistent of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen, waaronder imatinib. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische fase (Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 837 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante Ph+ Chronische 

myeloïde leukemie (CML) in chronische of acceleratie 

fase. 

Verkorte indicatie: Resistente of intolerante Ph+ CML, chronische of 

acceleratie fase (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 982 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph+ ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 
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Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1005 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische sclerose. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1006 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische mastocytose. 

Verkorte indicatie: Systemische mastocytose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1007 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypereosinofiel syndroom. 

Verkorte indicatie: HES (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1043 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Laaggradig glioom. 

Verkorte indicatie: Glioom, laaggradig (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1308 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire Ph+ acute 

Lymfatische leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent Ph+ ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TASIGNA CAPSULE 150MG 

 

Zindex nummer: 16552210 
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ATC Code: L01XE08 

Werkzame stof: NILOTINIB 

Registratienummer: EU/1/07/422/006 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1520 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

Philadelphia-chromosoompositieve chronische 

myeloïde leukemie (CML) in de chronische fase of 

acceleratiefase die resistent of intolerant zijn voor 

eerder toegediende geneesmiddelen waaronder 

imatinib. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische of accelaratiefase, 2de lijn 

(Volw.) (Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 1548 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen en pediatrische 

patiënten met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia-

chromosoompositieve chronische myeloïde leukemie 

(CML) in de chronische fase. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML, chronische fase 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1549 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

Philadelphia-chromosoompositieve chronische 

myeloïde leukemie (CML) in de chronische fase die 

resistent of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen, waaronder imatinib. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische fase (Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 837 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante Ph+ Chronische 

myeloïde leukemie (CML) in chronische of acceleratie 

fase. 

Verkorte indicatie: Resistente of intolerante Ph+ CML, chronische of 

acceleratie fase (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 982 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph+ ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Kind 0-18 jaar) 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3772 van 4271 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1005 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische sclerose. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1006 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische mastocytose. 

Verkorte indicatie: Systemische mastocytose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1007 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypereosinofiel syndroom. 

Verkorte indicatie: HES (Volw.) 
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Indicatienummer: 1043 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Laaggradig glioom. 

Verkorte indicatie: Glioom, laaggradig (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1308 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire Ph+ acute 

Lymfatische leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent Ph+ ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TASIGNA CAPSULE 200MG 

 

Zindex nummer: 15780856 

ATC Code: L01XE08 

Werkzame stof: NILOTINIB 

Registratienummer: EU/1/07/422/011 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1520 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

Philadelphia-chromosoompositieve chronische 

myeloïde leukemie (CML) in de chronische fase of 

acceleratiefase die resistent of intolerant zijn voor 

eerder toegediende geneesmiddelen waaronder 

imatinib. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische of accelaratiefase, 2de lijn 

(Volw.) (Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 1548 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen en pediatrische 

patiënten met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia-

chromosoompositieve chronische myeloïde leukemie 

(CML) in de chronische fase. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML, chronische fase 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1549 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

Philadelphia-chromosoompositieve chronische 

myeloïde leukemie (CML) in de chronische fase die 
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resistent of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen, waaronder imatinib. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische fase (Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 837 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante Ph+ Chronische 

myeloïde leukemie (CML) in chronische of acceleratie 

fase. 

Verkorte indicatie: Resistente of intolerante Ph+ CML, chronische of 

acceleratie fase (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 982 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph+ ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 
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Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1005 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische sclerose. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1006 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische mastocytose. 

Verkorte indicatie: Systemische mastocytose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1007 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypereosinofiel syndroom. 

Verkorte indicatie: HES (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1043 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Laaggradig glioom. 

Verkorte indicatie: Glioom, laaggradig (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1308 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire Ph+ acute 

Lymfatische leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent Ph+ ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TASIGNA CAPSULE 200MG 

 

Zindex nummer: 16248600 

ATC Code: L01XE08 

Werkzame stof: NILOTINIB 

Registratienummer: EU/1/07/422/007 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1520 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met 

Philadelphia-chromosoompositieve chronische 

myeloïde leukemie (CML) in de chronische fase of 

acceleratiefase die resistent of intolerant zijn voor 

eerder toegediende geneesmiddelen waaronder 

imatinib. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische of accelaratiefase, 2de lijn 

(Volw.) (Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 1548 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen en pediatrische 

patiënten met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia-

chromosoompositieve chronische myeloïde leukemie 

(CML) in de chronische fase. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde Ph+ CML, chronische fase 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1549 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

Philadelphia-chromosoompositieve chronische 

myeloïde leukemie (CML) in de chronische fase die 

resistent of intolerant zijn voor eerder toegediende 

geneesmiddelen, waaronder imatinib. 

Verkorte indicatie: Ph+ CML, chronische fase (Kind 0-18 jaar) 

(Resistentie of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 812 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische Myeloïde leukemie (CML). 

Verkorte indicatie: CML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 837 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Resistente/intolerante Ph+ Chronische 

myeloïde leukemie (CML) in chronische of acceleratie 

fase. 

Verkorte indicatie: Resistente of intolerante Ph+ CML, chronische of 

acceleratie fase (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 982 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ph+ ALL bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Ph+ ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 983 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Transformatie CML. 

Verkorte indicatie: CML, transformatie (Volw.) 
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Indicatienummer: 984 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Blastencrise CML. 

Verkorte indicatie: CML, Blastencrisis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 985 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bcr/abl positieve acute leukemie. 

Verkorte indicatie: BCR/ABL+ ALL of AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 986 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie 

/mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

zoals mastocytose. 

Verkorte indicatie: C-KIT+ eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 987 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in 

combinatie met donorlymfocyten infusie. 

Verkorte indicatie: Na allogene HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 988 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronische graft-versus-host-ziekte. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1005 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische sclerose. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1006 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische mastocytose. 

Verkorte indicatie: Systemische mastocytose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1007 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypereosinofiel syndroom. 

Verkorte indicatie: HES (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1043 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Laaggradig glioom. 

Verkorte indicatie: Glioom, laaggradig (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1308 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of refractaire Ph+ acute 

Lymfatische leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent Ph+ ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TAXOTERE CONC V INFVLST 40MG/ML FL0,5ML+SOLV 1,5ML 

 

Zindex nummer: 14899396 

ATC Code: L01CD02 

Werkzame stof: DOCETAXEL 

Registratienummer: EU/1/95/002/001 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 193 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met doxorubicine en cyclofosfamide 

voor de adjuvante behandeling van patiënten met 

operabele klierpositieve en kliernegatieve 

borstkanker. Bij patiënten met operabele 

kliernegatieve borstkanker dient de adjuvante 

behandeling beperkt te blijven tot patiënten die in 

aanmerking komen om chemotherapie te ontvangen 

volgens de internationaal vastgestelde criteria voor 

primaire behandeling van vroege borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, klierpositief of kliernegatief, combi  met 

doxorubicine en cyclofosfamide, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 194 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met doxorubicine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker, die voor deze 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, 1e lijn, combi met doxorubicine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 195 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de behandeling van patiënten met 

lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, 

nadat chemotherapie heeft gefaald. Voorafgaande 

chemotherapie dient een antracycline of een 

alkylerende stof te hebben bevat. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 2de lijn, mono  (Volw.) 
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Indicatienummer: 196 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met trastuzumab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerde borstkanker, bij 

tumoren die een overexpressie van HER2 vertonen 

en die voor de gemetastaseerde aandoening nog niet 

zijn behandeld met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, 1e lijn, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 197 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker nadat chemotherapie 

heeft gefaald. Voorafgaande chemotherapie dient een 

antracycline te hebben bevat. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 2de lijn, combi met capecitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 198 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderde 

of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, 

nadat voorafgaande chemotherapie heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 199 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

patiënten met inoperabele, lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, bij 

patiënten die voor deze aandoening niet eerder 

chemotherapie hebben ontvangen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, LA of m, 1e lijn, combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 200 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met prednison of prednisolon voor de 

behandeling van patiënten met hormoon refractair 

gemetastaseerde prostaatkanker. 

Verkorte indicatie: CRPC, m, combi met prednison of prednisolon (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 201 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine en 5-fluorouracil voor de 

behandeling van patiënten met gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag, inclusief 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, die voor deze gemetastaseerde 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 
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Verkorte indicatie: MaagCa, m, 1e lijn, combi met 5-FU en cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 202 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine en 5-fluorouracil voor 

inductietherapie van patiënten met lokaal gevorderde 

plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met cisplatine en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 697 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele weke delen 

tumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: STT, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 704 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een anaplastisch schildkliercarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met docetaxel en 

doxorubicine als chemoradiatie. 

Verkorte indicatie: SchildklierC, anaplastisch, combi met docetaxel en 

doxorubicine, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 818 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Ewing-sarcoom. 

Verkorte indicatie: EwingSRC  (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1045 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1213 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ovariumcarcium bij volwassenen bij contraindicatie 

voor paclitaxel. 

Verkorte indicatie: OvariumC bij contraindicatie paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1289 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Osteosarcoom. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1290 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende/refractaire solide tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1431 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvantbehandeling bij mammacarcinoom in 

combinatie cyclofosfamide. 

Verkorte indicatie: BC, combi met cyclofosfamide, adjuvant 

 

 

Indicatienummer: 1449 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met ramucirumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker met 

progressie van de ziekte na chemotherapie 

gebaseerd op platina. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn, combi met 

ramucirumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1450 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 

cyclofosfamide, in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvant, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1451 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) in combinatie 

met adjuvante chemotherapie bestaande uit 

trastuzumab en carboplatine. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, combi met trastuzumab en 

carboplatine, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1473 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met inoperabele, lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker 

(NSCLC), bij patiënten die voor deze aandoening niet 

eerder chemotherapie hebben ontvangen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, LA of m, 1e lijn, combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1491 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en 5-fluorouracil voor 

de behandeling van patiënten met gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag, inclusief 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, die voor deze gemetastaseerde 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofageale overgang, m, 

1e lijn, combi met 5-FU en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1492 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en 5-fluorouracil voor 

inductietherapie van patiënten met lokaal gevorderde 

plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met 5-FU en 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1496 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van maagcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1523 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 

trastuzumab bij volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde of lokaal teruggekeerde, 

niet-reseceerbare borstkanker die geen eerdere anti-

HER2-therapie of chemotherapie voor hun 

gemetastaseerde ziekte hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, LA of m, HER2+, combi met 

pertuzumab en trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1589 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Perioperatieve behandeling van volwassen patiënten 

met resectabel gastro-esophageale junctie- dan wel 

maagcarcinoom, in combinatie met oxaliplatine-

bevattend schema. 

Verkorte indicatie: MaagCa, operabel, combi met oxaliplatine, 
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perioperatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1591 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie behandeling van hormonoonsensitieve 

prostaatcarcinoom in gemetastaseerde setting bij 

volwassenen met androgeendeprivatietherapie 

(ADT). 

Verkorte indicatie: HSPC, m, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1607 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab, 

pertuzumab en chemotherapie voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker met een hoog risico op 

recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TAXOTERE CONC V INFVLST 40MG/ML FL2ML +SOLV 6ML 

 

Zindex nummer: 14899418 

ATC Code: L01CD02 

Werkzame stof: DOCETAXEL 

Registratienummer: EU/1/95/002/002 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 193 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met doxorubicine en cyclofosfamide 

voor de adjuvante behandeling van patiënten met 

operabele klierpositieve en kliernegatieve 

borstkanker. Bij patiënten met operabele 

kliernegatieve borstkanker dient de adjuvante 

behandeling beperkt te blijven tot patiënten die in 

aanmerking komen om chemotherapie te ontvangen 

volgens de internationaal vastgestelde criteria voor 

primaire behandeling van vroege borstkanker. 

Verkorte indicatie: BC, klierpositief of kliernegatief, combi  met 

doxorubicine en cyclofosfamide, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 194 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met doxorubicine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderde of 
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gemetastaseerde borstkanker, die voor deze 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, 1e lijn, combi met doxorubicine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 195 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Monotherapie voor de behandeling van patiënten met 

lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, 

nadat chemotherapie heeft gefaald. Voorafgaande 

chemotherapie dient een antracycline of een 

alkylerende stof te hebben bevat. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 2de lijn, mono  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 196 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met trastuzumab voor de behandeling 

van patiënten met gemetastaseerde borstkanker, bij 

tumoren die een overexpressie van HER2 vertonen 

en die voor de gemetastaseerde aandoening nog niet 

zijn behandeld met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, 1e lijn, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 197 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met capecitabine voor de behandeling 

van patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker nadat chemotherapie 

heeft gefaald. Voorafgaande chemotherapie dient een 

antracycline te hebben bevat. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, >= 2de lijn, combi met capecitabine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 198 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van patiënten met lokaal gevorderde 

of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, 

nadat voorafgaande chemotherapie heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 199 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

patiënten met inoperabele, lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, bij 

patiënten die voor deze aandoening niet eerder 

chemotherapie hebben ontvangen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, LA of m, 1e lijn, combi met 

cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 200 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3785 van 4271 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met prednison of prednisolon voor de 

behandeling van patiënten met hormoon refractair 

gemetastaseerde prostaatkanker. 

Verkorte indicatie: CRPC, m, combi met prednison of prednisolon (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 201 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine en 5-fluorouracil voor de 

behandeling van patiënten met gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag, inclusief 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, die voor deze gemetastaseerde 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, 1e lijn, combi met 5-FU en cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 202 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine en 5-fluorouracil voor 

inductietherapie van patiënten met lokaal gevorderde 

plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met cisplatine en 5-FU 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 695 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij tweede of verdere lijnsbehandeling van een 

testiscarcinoom of extra-gonadale kiemceltumoren al 

dan niet in combinatie met autologe 

stamceltransplantaties bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC of EGCT, > 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 697 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van irresectabele weke delen 

tumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: STT, inoperabel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 704 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een anaplastisch schildkliercarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met docetaxel en 

doxorubicine als chemoradiatie. 

Verkorte indicatie: SchildklierC, anaplastisch, combi met docetaxel en 

doxorubicine, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 818 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Ewing-sarcoom. 

Verkorte indicatie: EwingSRC  (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 855 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie of combinatietherapie bij een 

gemetastaseerd maagcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m, mono of combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1045 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1213 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ovariumcarcium bij volwassenen bij contraindicatie 

voor paclitaxel. 

Verkorte indicatie: OvariumC bij contraindicatie paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1289 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Osteosarcoom. 

Verkorte indicatie: OsteoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1290 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende/refractaire solide tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of therapieresistent (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1431 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvantbehandeling bij mammacarcinoom in 

combinatie cyclofosfamide. 

Verkorte indicatie: BC, combi met cyclofosfamide, adjuvant 

 

 

Indicatienummer: 1449 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met ramucirumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker met 

progressie van de ziekte na chemotherapie 

gebaseerd op platina. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn, combi met 

ramucirumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1450 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) volgend op 

adjuvante chemotherapie met doxorubicine en 
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cyclofosfamide, in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, na adjuvant, combi met trastuzumab 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1451 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker (EBC) in combinatie 

met adjuvante chemotherapie bestaande uit 

trastuzumab en carboplatine. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, combi met trastuzumab en 

carboplatine, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1473 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met inoperabele, lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker 

(NSCLC), bij patiënten die voor deze aandoening niet 

eerder chemotherapie hebben ontvangen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, inoperabel, LA of m, 1e lijn, combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1491 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en 5-fluorouracil voor 

de behandeling van patiënten met gemetastaseerd 

adenocarcinoom van de maag, inclusief 

adenocarcinoom van de gastro-oesofageale 

overgang, die voor deze gemetastaseerde 

aandoening niet eerder chemotherapie hebben 

ontvangen. 

Verkorte indicatie: MaagCa of AdenoCa gastro-oesofageale overgang, m, 

1e lijn, combi met 5-FU en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1492 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine en 5-fluorouracil voor 

inductietherapie van patiënten met lokaal gevorderde 

plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied. 

Verkorte indicatie: SCC, Hoofd-Hals, LA, combi met 5-FU en 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1496 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijnsbehandeling van maagcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: MaagCa, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1523 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met pertuzumab en 
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trastuzumab bij volwassen patiënten met HER2-

positieve gemetastaseerde of lokaal teruggekeerde, 

niet-reseceerbare borstkanker die geen eerdere anti-

HER2-therapie of chemotherapie voor hun 

gemetastaseerde ziekte hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: BC, inoperabel, LA of m, HER2+, combi met 

pertuzumab en trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1589 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Perioperatieve behandeling van volwassen patiënten 

met resectabel gastro-esophageale junctie- dan wel 

maagcarcinoom, in combinatie met oxaliplatine-

bevattend schema. 

Verkorte indicatie: MaagCa, operabel, combi met oxaliplatine, 

perioperatief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1591 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Monotherapie behandeling van hormonoonsensitieve 

prostaatcarcinoom in gemetastaseerde setting bij 

volwassenen met androgeendeprivatietherapie 

(ADT). 

Verkorte indicatie: HSPC, m, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1607 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor gebruik in combinatie met trastuzumab, 

pertuzumab en chemotherapie voor de adjuvante 

behandeling van volwassen patiënten met HER2-

positieve vroege borstkanker met een hoog risico op 

recidief. 

Verkorte indicatie: EBC, HER2+, high risk, combi met pertuzumab en 

trastuzumab, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TECENTRIQ INFVLST CONC 1200MG/20ML (60MG/ML)FLACON 

 

Zindex nummer: 16527577 

ATC Code: L01XC32 

Werkzame stof: ATEZOLIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/17/1220/001 

Fabrikant: ROCHE NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1510 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van lokaal 
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gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom 

(UC) bij volwassenen die eerder platinumbevattende 

chemotherapie hebben ondergaan. 

Verkorte indicatie: UrotheelC, LA of m, >= 2de lijn, na 

platinumbevattende chemo, mono  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1533 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd 

niet-kleincellige longkanker (NSCLC) na eerdere 

behandeling met chemotherapie. Patiënten met 

EGFR-gemuteerd of ALK-positief NSCLC moeten ook 

doelgerichte behandelingen hebben ontvangen voor 

ze dit geneesmiddel krijgen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1617 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd 

urotheelcarcinoom (UC) voor wie cisplatine 

ongeschikt is en bij wie de tumoren een PD-L1-

expressie hebben van ≥ 5%. 

Verkorte indicatie: UrotheelC, LA of m, PD-L1 >= 5%, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2686 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab, paclitaxel en 

carboplatine, voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met gemetastaseerd niet-

plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Bij patiënten met EGFR-gemuteerd of ALK-positief 

NSCLC is dit middel, in combinatie met bevacizumab, 

paclitaxel en carboplatine, alleen geïndiceerd na falen 

van geschikte doelgerichte behandelingen. 

Verkorte indicatie: NSCLC, m, niet plaveiselcel, 1e lijn, combi met 

bevacizumab, paclitaxel en carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TEMODAL CAPSULE  20MG 

 

Zindex nummer: 15134482 

ATC Code: L01AX03 

Werkzame stof: TEMOZOLOMIDE 

Registratienummer: EU/1/98/096/003 

Fabrikant: MEDCOR PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 495 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met onlangs 

gediagnosticeerd multiform glioblastoom in 

combinatie met radiotherapie (RT) en daarna als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Multiform glioblastoom, mono of combi met RT 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 496 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van kinderen met een leeftijd vanaf 3 

jaar, adolescenten en volwassen patiënten met 

maligne glioom, zoals multiform glioblastoom of 

anaplastisch astrocytoom, die recidief of progressie 

vertonen na standaardtherapie. 

Verkorte indicatie: Maligne glioom, >= 2e lijn (Volw. en Kind 3-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 650 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 742 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van centraal zenuwstelsel lymfoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 851 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 852 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Laaggradige gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom, laaggradig (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 
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Indicatienummer: 1016 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1165 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief neuroblastoom. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1259 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor maligne hypofysetumoren, invasieve 

prolactinomen die onvoldoende behandelbaar zijn 

met dopamine-agonisten, chirurgie of radiotherapie 

en agressieve Nelsontumoren bij volwassenen die 

onvoldoende behandelbaar zijn met chirurgie of 

radiotherapie. 

Verkorte indicatie: Hypofysetumor, Prolactinoom of Nelsontumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TEMODAL CAPSULE  20MG 

 

Zindex nummer: 15266524 

ATC Code: L01AX03 

Werkzame stof: TEMOZOLOMIDE 

Registratienummer: EU/1/98/096/003 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 495 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met onlangs 

gediagnosticeerd multiform glioblastoom in 

combinatie met radiotherapie (RT) en daarna als 
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monotherapie. 

Verkorte indicatie: Multiform glioblastoom, mono of combi met RT 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 496 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van kinderen met een leeftijd vanaf 3 

jaar, adolescenten en volwassen patiënten met 

maligne glioom, zoals multiform glioblastoom of 

anaplastisch astrocytoom, die recidief of progressie 

vertonen na standaardtherapie. 

Verkorte indicatie: Maligne glioom, >= 2e lijn (Volw. en Kind 3-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 650 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 742 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van centraal zenuwstelsel lymfoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 851 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 852 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Laaggradige gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom, laaggradig (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1016 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1165 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief neuroblastoom. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1259 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor maligne hypofysetumoren, invasieve 

prolactinomen die onvoldoende behandelbaar zijn 

met dopamine-agonisten, chirurgie of radiotherapie 

en agressieve Nelsontumoren bij volwassenen die 

onvoldoende behandelbaar zijn met chirurgie of 

radiotherapie. 

Verkorte indicatie: Hypofysetumor, Prolactinoom of Nelsontumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TEMODAL CAPSULE 100MG 

 

Zindex nummer: 15006123 

ATC Code: L01AX03 

Werkzame stof: TEMOZOLOMIDE 

Registratienummer: EU/1/98/096/005 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 495 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met onlangs 

gediagnosticeerd multiform glioblastoom in 

combinatie met radiotherapie (RT) en daarna als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Multiform glioblastoom, mono of combi met RT 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 496 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van kinderen met een leeftijd vanaf 3 

jaar, adolescenten en volwassen patiënten met 

maligne glioom, zoals multiform glioblastoom of 

anaplastisch astrocytoom, die recidief of progressie 

vertonen na standaardtherapie. 

Verkorte indicatie: Maligne glioom, >= 2e lijn (Volw. en Kind 3-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 650 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 742 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van centraal zenuwstelsel lymfoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 851 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 852 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Laaggradige gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom, laaggradig (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1016 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1165 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief neuroblastoom. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1259 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor maligne hypofysetumoren, invasieve 

prolactinomen die onvoldoende behandelbaar zijn 

met dopamine-agonisten, chirurgie of radiotherapie 

en agressieve Nelsontumoren bij volwassenen die 

onvoldoende behandelbaar zijn met chirurgie of 

radiotherapie. 

Verkorte indicatie: Hypofysetumor, Prolactinoom of Nelsontumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TEMODAL CAPSULE 100MG 

 

Zindex nummer: 15134504 

ATC Code: L01AX03 

Werkzame stof: TEMOZOLOMIDE 

Registratienummer: EU/1/98/096/005 

Fabrikant: MEDCOR PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 495 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met onlangs 

gediagnosticeerd multiform glioblastoom in 

combinatie met radiotherapie (RT) en daarna als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Multiform glioblastoom, mono of combi met RT 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 496 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van kinderen met een leeftijd vanaf 3 

jaar, adolescenten en volwassen patiënten met 

maligne glioom, zoals multiform glioblastoom of 

anaplastisch astrocytoom, die recidief of progressie 

vertonen na standaardtherapie. 
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Verkorte indicatie: Maligne glioom, >= 2e lijn (Volw. en Kind 3-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 650 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 742 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van centraal zenuwstelsel lymfoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 851 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 852 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Laaggradige gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom, laaggradig (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1016 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 
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Indicatienummer: 1165 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief neuroblastoom. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1259 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor maligne hypofysetumoren, invasieve 

prolactinomen die onvoldoende behandelbaar zijn 

met dopamine-agonisten, chirurgie of radiotherapie 

en agressieve Nelsontumoren bij volwassenen die 

onvoldoende behandelbaar zijn met chirurgie of 

radiotherapie. 

Verkorte indicatie: Hypofysetumor, Prolactinoom of Nelsontumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TEMODAL CAPSULE 100MG 

 

Zindex nummer: 15219682 

ATC Code: L01AX03 

Werkzame stof: TEMOZOLOMIDE 

Registratienummer: EU/1/98/096/005 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 495 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met onlangs 

gediagnosticeerd multiform glioblastoom in 

combinatie met radiotherapie (RT) en daarna als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Multiform glioblastoom, mono of combi met RT 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 496 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van kinderen met een leeftijd vanaf 3 

jaar, adolescenten en volwassen patiënten met 

maligne glioom, zoals multiform glioblastoom of 

anaplastisch astrocytoom, die recidief of progressie 

vertonen na standaardtherapie. 

Verkorte indicatie: Maligne glioom, >= 2e lijn (Volw. en Kind 3-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 650 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 
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of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 742 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van centraal zenuwstelsel lymfoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 851 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 852 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Laaggradige gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom, laaggradig (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1016 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1165 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief neuroblastoom. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1259 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor maligne hypofysetumoren, invasieve 

prolactinomen die onvoldoende behandelbaar zijn 

met dopamine-agonisten, chirurgie of radiotherapie 

en agressieve Nelsontumoren bij volwassenen die 

onvoldoende behandelbaar zijn met chirurgie of 

radiotherapie. 

Verkorte indicatie: Hypofysetumor, Prolactinoom of Nelsontumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TEMODAL CAPSULE 250MG 

 

Zindex nummer: 15268462 

ATC Code: L01AX03 

Werkzame stof: TEMOZOLOMIDE 

Registratienummer: EU/1/98/096/007 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 495 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met onlangs 

gediagnosticeerd multiform glioblastoom in 

combinatie met radiotherapie (RT) en daarna als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Multiform glioblastoom, mono of combi met RT 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 496 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van kinderen met een leeftijd vanaf 3 

jaar, adolescenten en volwassen patiënten met 

maligne glioom, zoals multiform glioblastoom of 

anaplastisch astrocytoom, die recidief of progressie 

vertonen na standaardtherapie. 

Verkorte indicatie: Maligne glioom, >= 2e lijn (Volw. en Kind 3-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 650 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 742 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: De behandeling van centraal zenuwstelsel lymfoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 851 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 852 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Laaggradige gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom, laaggradig (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1016 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1165 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief neuroblastoom. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1259 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor maligne hypofysetumoren, invasieve 

prolactinomen die onvoldoende behandelbaar zijn 
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met dopamine-agonisten, chirurgie of radiotherapie 

en agressieve Nelsontumoren bij volwassenen die 

onvoldoende behandelbaar zijn met chirurgie of 

radiotherapie. 

Verkorte indicatie: Hypofysetumor, Prolactinoom of Nelsontumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TEMODAL CAPSULE 250MG 

 

Zindex nummer: 15335429 

ATC Code: L01AX03 

Werkzame stof: TEMOZOLOMIDE 

Registratienummer: EU/1/98/096/007 

Fabrikant: MEDCOR PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 495 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met onlangs 

gediagnosticeerd multiform glioblastoom in 

combinatie met radiotherapie (RT) en daarna als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Multiform glioblastoom, mono of combi met RT 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 496 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van kinderen met een leeftijd vanaf 3 

jaar, adolescenten en volwassen patiënten met 

maligne glioom, zoals multiform glioblastoom of 

anaplastisch astrocytoom, die recidief of progressie 

vertonen na standaardtherapie. 

Verkorte indicatie: Maligne glioom, >= 2e lijn (Volw. en Kind 3-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 650 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 742 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van centraal zenuwstelsel lymfoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 803 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 851 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 852 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Laaggradige gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom, laaggradig (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1016 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1165 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief neuroblastoom. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1259 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor maligne hypofysetumoren, invasieve 

prolactinomen die onvoldoende behandelbaar zijn 

met dopamine-agonisten, chirurgie of radiotherapie 

en agressieve Nelsontumoren bij volwassenen die 

onvoldoende behandelbaar zijn met chirurgie of 

radiotherapie. 

Verkorte indicatie: Hypofysetumor, Prolactinoom of Nelsontumor (Volw.) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TEMODAL CAPSULE 250MG 

 

Zindex nummer: 15466515 

ATC Code: L01AX03 

Werkzame stof: TEMOZOLOMIDE 

Registratienummer: EU/1/98/096/007 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 495 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met onlangs 

gediagnosticeerd multiform glioblastoom in 

combinatie met radiotherapie (RT) en daarna als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Multiform glioblastoom, mono of combi met RT 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 496 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van kinderen met een leeftijd vanaf 3 

jaar, adolescenten en volwassen patiënten met 

maligne glioom, zoals multiform glioblastoom of 

anaplastisch astrocytoom, die recidief of progressie 

vertonen na standaardtherapie. 

Verkorte indicatie: Maligne glioom, >= 2e lijn (Volw. en Kind 3-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 650 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 742 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van centraal zenuwstelsel lymfoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 851 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 852 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Laaggradige gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom, laaggradig (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1016 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1165 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief neuroblastoom. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1259 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor maligne hypofysetumoren, invasieve 

prolactinomen die onvoldoende behandelbaar zijn 

met dopamine-agonisten, chirurgie of radiotherapie 

en agressieve Nelsontumoren bij volwassenen die 

onvoldoende behandelbaar zijn met chirurgie of 

radiotherapie. 

Verkorte indicatie: Hypofysetumor, Prolactinoom of Nelsontumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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TEMOZOLOMIDE ACCORD CAPSULE   5MG 

 

Zindex nummer: 16233034 

ATC Code: L01AX03 

Werkzame stof: TEMOZOLOMIDE 

Registratienummer: EU/1/10/615/025 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 495 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met onlangs 

gediagnosticeerd multiform glioblastoom in 

combinatie met radiotherapie (RT) en daarna als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Multiform glioblastoom, mono of combi met RT 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 496 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van kinderen met een leeftijd vanaf 3 

jaar, adolescenten en volwassen patiënten met 

maligne glioom, zoals multiform glioblastoom of 

anaplastisch astrocytoom, die recidief of progressie 

vertonen na standaardtherapie. 

Verkorte indicatie: Maligne glioom, >= 2e lijn (Volw. en Kind 3-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 650 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 742 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van centraal zenuwstelsel lymfoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 851 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 852 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Laaggradige gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom, laaggradig (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1016 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1165 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief neuroblastoom. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1259 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor maligne hypofysetumoren, invasieve 

prolactinomen die onvoldoende behandelbaar zijn 

met dopamine-agonisten, chirurgie of radiotherapie 

en agressieve Nelsontumoren bij volwassenen die 

onvoldoende behandelbaar zijn met chirurgie of 

radiotherapie. 

Verkorte indicatie: Hypofysetumor, Prolactinoom of Nelsontumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TEMOZOLOMIDE ACCORD CAPSULE  20MG 

 

Zindex nummer: 16233077 

ATC Code: L01AX03 
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Werkzame stof: TEMOZOLOMIDE 

Registratienummer: EU/1/10/615/027 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 495 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met onlangs 

gediagnosticeerd multiform glioblastoom in 

combinatie met radiotherapie (RT) en daarna als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Multiform glioblastoom, mono of combi met RT 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 496 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van kinderen met een leeftijd vanaf 3 

jaar, adolescenten en volwassen patiënten met 

maligne glioom, zoals multiform glioblastoom of 

anaplastisch astrocytoom, die recidief of progressie 

vertonen na standaardtherapie. 

Verkorte indicatie: Maligne glioom, >= 2e lijn (Volw. en Kind 3-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 650 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 742 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van centraal zenuwstelsel lymfoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 851 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 852 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Laaggradige gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom, laaggradig (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1016 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1165 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief neuroblastoom. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1259 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor maligne hypofysetumoren, invasieve 

prolactinomen die onvoldoende behandelbaar zijn 

met dopamine-agonisten, chirurgie of radiotherapie 

en agressieve Nelsontumoren bij volwassenen die 

onvoldoende behandelbaar zijn met chirurgie of 

radiotherapie. 

Verkorte indicatie: Hypofysetumor, Prolactinoom of Nelsontumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TEMOZOLOMIDE ACCORD CAPSULE 100MG 

 

Zindex nummer: 16233085 

ATC Code: L01AX03 

Werkzame stof: TEMOZOLOMIDE 

Registratienummer: EU/1/10/615/029 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 495 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met onlangs 

gediagnosticeerd multiform glioblastoom in 

combinatie met radiotherapie (RT) en daarna als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Multiform glioblastoom, mono of combi met RT 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 496 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van kinderen met een leeftijd vanaf 3 

jaar, adolescenten en volwassen patiënten met 

maligne glioom, zoals multiform glioblastoom of 

anaplastisch astrocytoom, die recidief of progressie 

vertonen na standaardtherapie. 

Verkorte indicatie: Maligne glioom, >= 2e lijn (Volw. en Kind 3-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 650 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 742 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van centraal zenuwstelsel lymfoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 851 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 852 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Laaggradige gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom, laaggradig (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 
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Indicatienummer: 1016 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1165 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief neuroblastoom. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1259 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor maligne hypofysetumoren, invasieve 

prolactinomen die onvoldoende behandelbaar zijn 

met dopamine-agonisten, chirurgie of radiotherapie 

en agressieve Nelsontumoren bij volwassenen die 

onvoldoende behandelbaar zijn met chirurgie of 

radiotherapie. 

Verkorte indicatie: Hypofysetumor, Prolactinoom of Nelsontumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TEMOZOLOMIDE ACCORD CAPSULE 140MG 

 

Zindex nummer: 16233093 

ATC Code: L01AX03 

Werkzame stof: TEMOZOLOMIDE 

Registratienummer: EU/1/10/615/031 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 495 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met onlangs 

gediagnosticeerd multiform glioblastoom in 

combinatie met radiotherapie (RT) en daarna als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Multiform glioblastoom, mono of combi met RT 
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(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 496 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van kinderen met een leeftijd vanaf 3 

jaar, adolescenten en volwassen patiënten met 

maligne glioom, zoals multiform glioblastoom of 

anaplastisch astrocytoom, die recidief of progressie 

vertonen na standaardtherapie. 

Verkorte indicatie: Maligne glioom, >= 2e lijn (Volw. en Kind 3-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 650 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 742 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van centraal zenuwstelsel lymfoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 851 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 852 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Laaggradige gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom, laaggradig (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1016 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1165 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief neuroblastoom. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1259 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor maligne hypofysetumoren, invasieve 

prolactinomen die onvoldoende behandelbaar zijn 

met dopamine-agonisten, chirurgie of radiotherapie 

en agressieve Nelsontumoren bij volwassenen die 

onvoldoende behandelbaar zijn met chirurgie of 

radiotherapie. 

Verkorte indicatie: Hypofysetumor, Prolactinoom of Nelsontumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TEMOZOLOMIDE ACCORD CAPSULE 180MG 

 

Zindex nummer: 16233123 

ATC Code: L01AX03 

Werkzame stof: TEMOZOLOMIDE 

Registratienummer: EU/1/10/615/033 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 495 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met onlangs 

gediagnosticeerd multiform glioblastoom in 

combinatie met radiotherapie (RT) en daarna als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Multiform glioblastoom, mono of combi met RT 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 496 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van kinderen met een leeftijd vanaf 3 
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jaar, adolescenten en volwassen patiënten met 

maligne glioom, zoals multiform glioblastoom of 

anaplastisch astrocytoom, die recidief of progressie 

vertonen na standaardtherapie. 

Verkorte indicatie: Maligne glioom, >= 2e lijn (Volw. en Kind 3-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 650 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 742 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van centraal zenuwstelsel lymfoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 851 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 852 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Laaggradige gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom, laaggradig (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1016 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1165 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief neuroblastoom. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1259 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor maligne hypofysetumoren, invasieve 

prolactinomen die onvoldoende behandelbaar zijn 

met dopamine-agonisten, chirurgie of radiotherapie 

en agressieve Nelsontumoren bij volwassenen die 

onvoldoende behandelbaar zijn met chirurgie of 

radiotherapie. 

Verkorte indicatie: Hypofysetumor, Prolactinoom of Nelsontumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TEMOZOLOMIDE ACCORD CAPSULE 250MG 

 

Zindex nummer: 16233166 

ATC Code: L01AX03 

Werkzame stof: TEMOZOLOMIDE 

Registratienummer: EU/1/10/615/035 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 495 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met onlangs 

gediagnosticeerd multiform glioblastoom in 

combinatie met radiotherapie (RT) en daarna als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Multiform glioblastoom, mono of combi met RT 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 496 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van kinderen met een leeftijd vanaf 3 

jaar, adolescenten en volwassen patiënten met 

maligne glioom, zoals multiform glioblastoom of 

anaplastisch astrocytoom, die recidief of progressie 

vertonen na standaardtherapie. 

Verkorte indicatie: Maligne glioom, >= 2e lijn (Volw. en Kind 3-18 jaar) 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3815 van 4271 

 

Indicatienummer: 650 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 742 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van centraal zenuwstelsel lymfoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 851 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 852 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Laaggradige gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom, laaggradig (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1016 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3816 van 4271 

Indicatienummer: 1165 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief neuroblastoom. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1259 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor maligne hypofysetumoren, invasieve 

prolactinomen die onvoldoende behandelbaar zijn 

met dopamine-agonisten, chirurgie of radiotherapie 

en agressieve Nelsontumoren bij volwassenen die 

onvoldoende behandelbaar zijn met chirurgie of 

radiotherapie. 

Verkorte indicatie: Hypofysetumor, Prolactinoom of Nelsontumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TEMOZOLOMIDE FAIR-MED CAPSULE   5MG 

 

Zindex nummer: 16089650 

ATC Code: L01AX03 

Werkzame stof: TEMOZOLOMIDE 

Registratienummer: 109653 

Fabrikant: B-MEDICAL B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 495 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met onlangs 

gediagnosticeerd multiform glioblastoom in 

combinatie met radiotherapie (RT) en daarna als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Multiform glioblastoom, mono of combi met RT 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 496 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van kinderen met een leeftijd vanaf 3 

jaar, adolescenten en volwassen patiënten met 

maligne glioom, zoals multiform glioblastoom of 

anaplastisch astrocytoom, die recidief of progressie 

vertonen na standaardtherapie. 

Verkorte indicatie: Maligne glioom, >= 2e lijn (Volw. en Kind 3-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 650 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn (Volw.) 
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Indicatienummer: 742 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van centraal zenuwstelsel lymfoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 851 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 852 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Laaggradige gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom, laaggradig (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1016 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1165 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief neuroblastoom. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1259 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor maligne hypofysetumoren, invasieve 

prolactinomen die onvoldoende behandelbaar zijn 

met dopamine-agonisten, chirurgie of radiotherapie 

en agressieve Nelsontumoren bij volwassenen die 

onvoldoende behandelbaar zijn met chirurgie of 

radiotherapie. 

Verkorte indicatie: Hypofysetumor, Prolactinoom of Nelsontumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TEMOZOLOMIDE FAIR-MED CAPSULE  20MG 

 

Zindex nummer: 16089669 

ATC Code: L01AX03 

Werkzame stof: TEMOZOLOMIDE 

Registratienummer: 109654 

Fabrikant: B-MEDICAL B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 495 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met onlangs 

gediagnosticeerd multiform glioblastoom in 

combinatie met radiotherapie (RT) en daarna als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Multiform glioblastoom, mono of combi met RT 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 496 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van kinderen met een leeftijd vanaf 3 

jaar, adolescenten en volwassen patiënten met 

maligne glioom, zoals multiform glioblastoom of 

anaplastisch astrocytoom, die recidief of progressie 

vertonen na standaardtherapie. 

Verkorte indicatie: Maligne glioom, >= 2e lijn (Volw. en Kind 3-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 650 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 742 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van centraal zenuwstelsel lymfoom 

bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 851 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 852 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Laaggradige gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom, laaggradig (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1016 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1165 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief neuroblastoom. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1259 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor maligne hypofysetumoren, invasieve 

prolactinomen die onvoldoende behandelbaar zijn 

met dopamine-agonisten, chirurgie of radiotherapie 

en agressieve Nelsontumoren bij volwassenen die 
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onvoldoende behandelbaar zijn met chirurgie of 

radiotherapie. 

Verkorte indicatie: Hypofysetumor, Prolactinoom of Nelsontumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TEMOZOLOMIDE FAIR-MED CAPSULE 100MG 

 

Zindex nummer: 16089707 

ATC Code: L01AX03 

Werkzame stof: TEMOZOLOMIDE 

Registratienummer: 109655 

Fabrikant: B-MEDICAL B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 495 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met onlangs 

gediagnosticeerd multiform glioblastoom in 

combinatie met radiotherapie (RT) en daarna als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Multiform glioblastoom, mono of combi met RT 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 496 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van kinderen met een leeftijd vanaf 3 

jaar, adolescenten en volwassen patiënten met 

maligne glioom, zoals multiform glioblastoom of 

anaplastisch astrocytoom, die recidief of progressie 

vertonen na standaardtherapie. 

Verkorte indicatie: Maligne glioom, >= 2e lijn (Volw. en Kind 3-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 650 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 742 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van centraal zenuwstelsel lymfoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 
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Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 851 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 852 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Laaggradige gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom, laaggradig (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1016 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1165 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief neuroblastoom. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1259 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor maligne hypofysetumoren, invasieve 

prolactinomen die onvoldoende behandelbaar zijn 

met dopamine-agonisten, chirurgie of radiotherapie 

en agressieve Nelsontumoren bij volwassenen die 

onvoldoende behandelbaar zijn met chirurgie of 

radiotherapie. 

Verkorte indicatie: Hypofysetumor, Prolactinoom of Nelsontumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 
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Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TEMOZOLOMIDE FAIR-MED CAPSULE 140MG 

 

Zindex nummer: 16089677 

ATC Code: L01AX03 

Werkzame stof: TEMOZOLOMIDE 

Registratienummer: 109656 

Fabrikant: B-MEDICAL B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 495 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met onlangs 

gediagnosticeerd multiform glioblastoom in 

combinatie met radiotherapie (RT) en daarna als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Multiform glioblastoom, mono of combi met RT 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 496 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van kinderen met een leeftijd vanaf 3 

jaar, adolescenten en volwassen patiënten met 

maligne glioom, zoals multiform glioblastoom of 

anaplastisch astrocytoom, die recidief of progressie 

vertonen na standaardtherapie. 

Verkorte indicatie: Maligne glioom, >= 2e lijn (Volw. en Kind 3-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 650 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 742 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van centraal zenuwstelsel lymfoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 851 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne gliomen bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 852 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Laaggradige gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom, laaggradig (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1016 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1165 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief neuroblastoom. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1259 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor maligne hypofysetumoren, invasieve 

prolactinomen die onvoldoende behandelbaar zijn 

met dopamine-agonisten, chirurgie of radiotherapie 

en agressieve Nelsontumoren bij volwassenen die 

onvoldoende behandelbaar zijn met chirurgie of 

radiotherapie. 

Verkorte indicatie: Hypofysetumor, Prolactinoom of Nelsontumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3824 van 4271 

TEMOZOLOMIDE FAIR-MED CAPSULE 180MG 

 

Zindex nummer: 16089685 

ATC Code: L01AX03 

Werkzame stof: TEMOZOLOMIDE 

Registratienummer: 109657 

Fabrikant: B-MEDICAL B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 495 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met onlangs 

gediagnosticeerd multiform glioblastoom in 

combinatie met radiotherapie (RT) en daarna als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Multiform glioblastoom, mono of combi met RT 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 496 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van kinderen met een leeftijd vanaf 3 

jaar, adolescenten en volwassen patiënten met 

maligne glioom, zoals multiform glioblastoom of 

anaplastisch astrocytoom, die recidief of progressie 

vertonen na standaardtherapie. 

Verkorte indicatie: Maligne glioom, >= 2e lijn (Volw. en Kind 3-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 650 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 742 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van centraal zenuwstelsel lymfoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 851 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 852 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Laaggradige gliomen bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Glioom, laaggradig (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1016 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1165 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief neuroblastoom. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1259 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor maligne hypofysetumoren, invasieve 

prolactinomen die onvoldoende behandelbaar zijn 

met dopamine-agonisten, chirurgie of radiotherapie 

en agressieve Nelsontumoren bij volwassenen die 

onvoldoende behandelbaar zijn met chirurgie of 

radiotherapie. 

Verkorte indicatie: Hypofysetumor, Prolactinoom of Nelsontumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TEMOZOLOMIDE FAIR-MED CAPSULE 250MG 

 

Zindex nummer: 16089693 

ATC Code: L01AX03 

Werkzame stof: TEMOZOLOMIDE 

Registratienummer: 109658 
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Fabrikant: B-MEDICAL B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 495 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met onlangs 

gediagnosticeerd multiform glioblastoom in 

combinatie met radiotherapie (RT) en daarna als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Multiform glioblastoom, mono of combi met RT 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 496 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van kinderen met een leeftijd vanaf 3 

jaar, adolescenten en volwassen patiënten met 

maligne glioom, zoals multiform glioblastoom of 

anaplastisch astrocytoom, die recidief of progressie 

vertonen na standaardtherapie. 

Verkorte indicatie: Maligne glioom, >= 2e lijn (Volw. en Kind 3-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 650 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 742 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van centraal zenuwstelsel lymfoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 851 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 852 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Laaggradige gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom, laaggradig (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 
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endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1016 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1165 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief neuroblastoom. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1259 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor maligne hypofysetumoren, invasieve 

prolactinomen die onvoldoende behandelbaar zijn 

met dopamine-agonisten, chirurgie of radiotherapie 

en agressieve Nelsontumoren bij volwassenen die 

onvoldoende behandelbaar zijn met chirurgie of 

radiotherapie. 

Verkorte indicatie: Hypofysetumor, Prolactinoom of Nelsontumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TEMOZOLOMIDE SUN CAPSULE   5MG 

 

Zindex nummer: 15913384 

ATC Code: L01AX03 

Werkzame stof: TEMOZOLOMIDE 

Registratienummer: EU/1/11/697/013 

Fabrikant: SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 495 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met onlangs 
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gediagnosticeerd multiform glioblastoom in 

combinatie met radiotherapie (RT) en daarna als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Multiform glioblastoom, mono of combi met RT 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 496 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van kinderen met een leeftijd vanaf 3 

jaar, adolescenten en volwassen patiënten met 

maligne glioom, zoals multiform glioblastoom of 

anaplastisch astrocytoom, die recidief of progressie 

vertonen na standaardtherapie. 

Verkorte indicatie: Maligne glioom, >= 2e lijn (Volw. en Kind 3-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 650 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 742 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van centraal zenuwstelsel lymfoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 851 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 852 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Laaggradige gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom, laaggradig (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1016 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Kinderen: diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1165 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief neuroblastoom. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1259 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor maligne hypofysetumoren, invasieve 

prolactinomen die onvoldoende behandelbaar zijn 

met dopamine-agonisten, chirurgie of radiotherapie 

en agressieve Nelsontumoren bij volwassenen die 

onvoldoende behandelbaar zijn met chirurgie of 

radiotherapie. 

Verkorte indicatie: Hypofysetumor, Prolactinoom of Nelsontumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TEMOZOLOMIDE SUN CAPSULE  20MG 

 

Zindex nummer: 15913392 

ATC Code: L01AX03 

Werkzame stof: TEMOZOLOMIDE 

Registratienummer: EU/1/11/697/015 

Fabrikant: SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 495 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met onlangs 

gediagnosticeerd multiform glioblastoom in 

combinatie met radiotherapie (RT) en daarna als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Multiform glioblastoom, mono of combi met RT 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 496 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van kinderen met een leeftijd vanaf 3 

jaar, adolescenten en volwassen patiënten met 

maligne glioom, zoals multiform glioblastoom of 

anaplastisch astrocytoom, die recidief of progressie 

vertonen na standaardtherapie. 

Verkorte indicatie: Maligne glioom, >= 2e lijn (Volw. en Kind 3-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 650 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 742 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van centraal zenuwstelsel lymfoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 851 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 852 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Laaggradige gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom, laaggradig (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1016 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1165 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief neuroblastoom. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1259 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor maligne hypofysetumoren, invasieve 

prolactinomen die onvoldoende behandelbaar zijn 

met dopamine-agonisten, chirurgie of radiotherapie 

en agressieve Nelsontumoren bij volwassenen die 

onvoldoende behandelbaar zijn met chirurgie of 

radiotherapie. 

Verkorte indicatie: Hypofysetumor, Prolactinoom of Nelsontumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TEMOZOLOMIDE SUN CAPSULE 100MG 

 

Zindex nummer: 15913406 

ATC Code: L01AX03 

Werkzame stof: TEMOZOLOMIDE 

Registratienummer: EU/1/11/697/017 

Fabrikant: SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 495 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met onlangs 

gediagnosticeerd multiform glioblastoom in 

combinatie met radiotherapie (RT) en daarna als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Multiform glioblastoom, mono of combi met RT 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 496 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van kinderen met een leeftijd vanaf 3 

jaar, adolescenten en volwassen patiënten met 

maligne glioom, zoals multiform glioblastoom of 
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anaplastisch astrocytoom, die recidief of progressie 

vertonen na standaardtherapie. 

Verkorte indicatie: Maligne glioom, >= 2e lijn (Volw. en Kind 3-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 650 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 742 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van centraal zenuwstelsel lymfoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 851 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 852 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Laaggradige gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom, laaggradig (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1016 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1165 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief neuroblastoom. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1259 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor maligne hypofysetumoren, invasieve 

prolactinomen die onvoldoende behandelbaar zijn 

met dopamine-agonisten, chirurgie of radiotherapie 

en agressieve Nelsontumoren bij volwassenen die 

onvoldoende behandelbaar zijn met chirurgie of 

radiotherapie. 

Verkorte indicatie: Hypofysetumor, Prolactinoom of Nelsontumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TEMOZOLOMIDE SUN CAPSULE 140MG 

 

Zindex nummer: 15913414 

ATC Code: L01AX03 

Werkzame stof: TEMOZOLOMIDE 

Registratienummer: EU/1/11/697/019 

Fabrikant: SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 495 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met onlangs 

gediagnosticeerd multiform glioblastoom in 

combinatie met radiotherapie (RT) en daarna als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Multiform glioblastoom, mono of combi met RT 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 496 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van kinderen met een leeftijd vanaf 3 

jaar, adolescenten en volwassen patiënten met 

maligne glioom, zoals multiform glioblastoom of 

anaplastisch astrocytoom, die recidief of progressie 

vertonen na standaardtherapie. 

Verkorte indicatie: Maligne glioom, >= 2e lijn (Volw. en Kind 3-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 650 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 742 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van centraal zenuwstelsel lymfoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 851 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 852 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Laaggradige gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom, laaggradig (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1016 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1165 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Kinderen: recidief neuroblastoom. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1259 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor maligne hypofysetumoren, invasieve 

prolactinomen die onvoldoende behandelbaar zijn 

met dopamine-agonisten, chirurgie of radiotherapie 

en agressieve Nelsontumoren bij volwassenen die 

onvoldoende behandelbaar zijn met chirurgie of 

radiotherapie. 

Verkorte indicatie: Hypofysetumor, Prolactinoom of Nelsontumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TEMOZOLOMIDE SUN CAPSULE 180MG 

 

Zindex nummer: 15913422 

ATC Code: L01AX03 

Werkzame stof: TEMOZOLOMIDE 

Registratienummer: EU/1/11/697/021 

Fabrikant: SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 495 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met onlangs 

gediagnosticeerd multiform glioblastoom in 

combinatie met radiotherapie (RT) en daarna als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Multiform glioblastoom, mono of combi met RT 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 496 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van kinderen met een leeftijd vanaf 3 

jaar, adolescenten en volwassen patiënten met 

maligne glioom, zoals multiform glioblastoom of 

anaplastisch astrocytoom, die recidief of progressie 

vertonen na standaardtherapie. 

Verkorte indicatie: Maligne glioom, >= 2e lijn (Volw. en Kind 3-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 650 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn (Volw.) 
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Indicatienummer: 742 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van centraal zenuwstelsel lymfoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 851 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 852 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Laaggradige gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom, laaggradig (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1016 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1165 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief neuroblastoom. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1259 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Voor maligne hypofysetumoren, invasieve 

prolactinomen die onvoldoende behandelbaar zijn 

met dopamine-agonisten, chirurgie of radiotherapie 

en agressieve Nelsontumoren bij volwassenen die 

onvoldoende behandelbaar zijn met chirurgie of 

radiotherapie. 

Verkorte indicatie: Hypofysetumor, Prolactinoom of Nelsontumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TEMOZOLOMIDE SUN CAPSULE 250MG 

 

Zindex nummer: 15913430 

ATC Code: L01AX03 

Werkzame stof: TEMOZOLOMIDE 

Registratienummer: EU/1/11/697/023 

Fabrikant: SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 495 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met onlangs 

gediagnosticeerd multiform glioblastoom in 

combinatie met radiotherapie (RT) en daarna als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Multiform glioblastoom, mono of combi met RT 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 496 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van kinderen met een leeftijd vanaf 3 

jaar, adolescenten en volwassen patiënten met 

maligne glioom, zoals multiform glioblastoom of 

anaplastisch astrocytoom, die recidief of progressie 

vertonen na standaardtherapie. 

Verkorte indicatie: Maligne glioom, >= 2e lijn (Volw. en Kind 3-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 650 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 742 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van centraal zenuwstelsel lymfoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS lymfoom (Volw.) 
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Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 851 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 852 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Laaggradige gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom, laaggradig (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1016 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1165 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief neuroblastoom. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1259 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor maligne hypofysetumoren, invasieve 

prolactinomen die onvoldoende behandelbaar zijn 

met dopamine-agonisten, chirurgie of radiotherapie 

en agressieve Nelsontumoren bij volwassenen die 

onvoldoende behandelbaar zijn met chirurgie of 

radiotherapie. 
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Verkorte indicatie: Hypofysetumor, Prolactinoom of Nelsontumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TEMOZOLOMIDE TEVA CAPSULE   5MG 

 

Zindex nummer: 15561992 

ATC Code: L01AX03 

Werkzame stof: TEMOZOLOMIDE 

Registratienummer: EU/1/09/606/001 

Fabrikant: PHARMACHEMIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 495 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met onlangs 

gediagnosticeerd multiform glioblastoom in 

combinatie met radiotherapie (RT) en daarna als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Multiform glioblastoom, mono of combi met RT 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 496 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van kinderen met een leeftijd vanaf 3 

jaar, adolescenten en volwassen patiënten met 

maligne glioom, zoals multiform glioblastoom of 

anaplastisch astrocytoom, die recidief of progressie 

vertonen na standaardtherapie. 

Verkorte indicatie: Maligne glioom, >= 2e lijn (Volw. en Kind 3-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 650 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 742 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van centraal zenuwstelsel lymfoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 851 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 852 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Laaggradige gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom, laaggradig (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1016 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1165 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief neuroblastoom. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1259 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor maligne hypofysetumoren, invasieve 

prolactinomen die onvoldoende behandelbaar zijn 

met dopamine-agonisten, chirurgie of radiotherapie 

en agressieve Nelsontumoren bij volwassenen die 

onvoldoende behandelbaar zijn met chirurgie of 

radiotherapie. 

Verkorte indicatie: Hypofysetumor, Prolactinoom of Nelsontumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 
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Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TEMOZOLOMIDE TEVA CAPSULE  20MG 

 

Zindex nummer: 15562018 

ATC Code: L01AX03 

Werkzame stof: TEMOZOLOMIDE 

Registratienummer: EU/1/09/606/003 

Fabrikant: PHARMACHEMIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 495 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met onlangs 

gediagnosticeerd multiform glioblastoom in 

combinatie met radiotherapie (RT) en daarna als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Multiform glioblastoom, mono of combi met RT 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 496 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van kinderen met een leeftijd vanaf 3 

jaar, adolescenten en volwassen patiënten met 

maligne glioom, zoals multiform glioblastoom of 

anaplastisch astrocytoom, die recidief of progressie 

vertonen na standaardtherapie. 

Verkorte indicatie: Maligne glioom, >= 2e lijn (Volw. en Kind 3-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 650 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 742 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van centraal zenuwstelsel lymfoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 851 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 
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Indicatienummer: 852 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Laaggradige gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom, laaggradig (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1016 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1165 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief neuroblastoom. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1259 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor maligne hypofysetumoren, invasieve 

prolactinomen die onvoldoende behandelbaar zijn 

met dopamine-agonisten, chirurgie of radiotherapie 

en agressieve Nelsontumoren bij volwassenen die 

onvoldoende behandelbaar zijn met chirurgie of 

radiotherapie. 

Verkorte indicatie: Hypofysetumor, Prolactinoom of Nelsontumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TEMOZOLOMIDE TEVA CAPSULE 100MG 
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Zindex nummer: 15562026 

ATC Code: L01AX03 

Werkzame stof: TEMOZOLOMIDE 

Registratienummer: EU/1/09/606/005 

Fabrikant: PHARMACHEMIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 495 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met onlangs 

gediagnosticeerd multiform glioblastoom in 

combinatie met radiotherapie (RT) en daarna als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Multiform glioblastoom, mono of combi met RT 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 496 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van kinderen met een leeftijd vanaf 3 

jaar, adolescenten en volwassen patiënten met 

maligne glioom, zoals multiform glioblastoom of 

anaplastisch astrocytoom, die recidief of progressie 

vertonen na standaardtherapie. 

Verkorte indicatie: Maligne glioom, >= 2e lijn (Volw. en Kind 3-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 650 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 742 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van centraal zenuwstelsel lymfoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 851 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 852 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Laaggradige gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom, laaggradig (Volw.) 
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Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1016 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1165 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief neuroblastoom. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1259 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor maligne hypofysetumoren, invasieve 

prolactinomen die onvoldoende behandelbaar zijn 

met dopamine-agonisten, chirurgie of radiotherapie 

en agressieve Nelsontumoren bij volwassenen die 

onvoldoende behandelbaar zijn met chirurgie of 

radiotherapie. 

Verkorte indicatie: Hypofysetumor, Prolactinoom of Nelsontumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TEMOZOLOMIDE TEVA CAPSULE 140MG 

 

Zindex nummer: 15562034 

ATC Code: L01AX03 

Werkzame stof: TEMOZOLOMIDE 

Registratienummer: EU/1/09/606/007 

Fabrikant: PHARMACHEMIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 495 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met onlangs 

gediagnosticeerd multiform glioblastoom in 

combinatie met radiotherapie (RT) en daarna als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Multiform glioblastoom, mono of combi met RT 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 496 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van kinderen met een leeftijd vanaf 3 

jaar, adolescenten en volwassen patiënten met 

maligne glioom, zoals multiform glioblastoom of 

anaplastisch astrocytoom, die recidief of progressie 

vertonen na standaardtherapie. 

Verkorte indicatie: Maligne glioom, >= 2e lijn (Volw. en Kind 3-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 650 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 742 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van centraal zenuwstelsel lymfoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 851 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 852 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Laaggradige gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom, laaggradig (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 
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Indicatienummer: 1016 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1165 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief neuroblastoom. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1259 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor maligne hypofysetumoren, invasieve 

prolactinomen die onvoldoende behandelbaar zijn 

met dopamine-agonisten, chirurgie of radiotherapie 

en agressieve Nelsontumoren bij volwassenen die 

onvoldoende behandelbaar zijn met chirurgie of 

radiotherapie. 

Verkorte indicatie: Hypofysetumor, Prolactinoom of Nelsontumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TEMOZOLOMIDE TEVA CAPSULE 180MG 

 

Zindex nummer: 15562042 

ATC Code: L01AX03 

Werkzame stof: TEMOZOLOMIDE 

Registratienummer: EU/1/09/606/009 

Fabrikant: PHARMACHEMIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 495 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met onlangs 

gediagnosticeerd multiform glioblastoom in 

combinatie met radiotherapie (RT) en daarna als 
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monotherapie. 

Verkorte indicatie: Multiform glioblastoom, mono of combi met RT 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 496 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van kinderen met een leeftijd vanaf 3 

jaar, adolescenten en volwassen patiënten met 

maligne glioom, zoals multiform glioblastoom of 

anaplastisch astrocytoom, die recidief of progressie 

vertonen na standaardtherapie. 

Verkorte indicatie: Maligne glioom, >= 2e lijn (Volw. en Kind 3-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 650 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 742 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van centraal zenuwstelsel lymfoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 851 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 852 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Laaggradige gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom, laaggradig (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1016 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1165 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief neuroblastoom. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1259 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor maligne hypofysetumoren, invasieve 

prolactinomen die onvoldoende behandelbaar zijn 

met dopamine-agonisten, chirurgie of radiotherapie 

en agressieve Nelsontumoren bij volwassenen die 

onvoldoende behandelbaar zijn met chirurgie of 

radiotherapie. 

Verkorte indicatie: Hypofysetumor, Prolactinoom of Nelsontumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TEMOZOLOMIDE TEVA CAPSULE 250MG 

 

Zindex nummer: 15562050 

ATC Code: L01AX03 

Werkzame stof: TEMOZOLOMIDE 

Registratienummer: EU/1/09/606/011 

Fabrikant: PHARMACHEMIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 495 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met onlangs 

gediagnosticeerd multiform glioblastoom in 

combinatie met radiotherapie (RT) en daarna als 

monotherapie. 

Verkorte indicatie: Multiform glioblastoom, mono of combi met RT 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 496 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van kinderen met een leeftijd vanaf 3 

jaar, adolescenten en volwassen patiënten met 

maligne glioom, zoals multiform glioblastoom of 

anaplastisch astrocytoom, die recidief of progressie 

vertonen na standaardtherapie. 

Verkorte indicatie: Maligne glioom, >= 2e lijn (Volw. en Kind 3-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 650 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als tweedelijns chemotherapie bij een niet resectabel 

of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 742 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van centraal zenuwstelsel lymfoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 851 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 852 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Laaggradige gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom, laaggradig (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1016 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1165 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: recidief neuroblastoom. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom, recidief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1259 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor maligne hypofysetumoren, invasieve 

prolactinomen die onvoldoende behandelbaar zijn 

met dopamine-agonisten, chirurgie of radiotherapie 

en agressieve Nelsontumoren bij volwassenen die 

onvoldoende behandelbaar zijn met chirurgie of 

radiotherapie. 

Verkorte indicatie: Hypofysetumor, Prolactinoom of Nelsontumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TEPADINA INFPDR FLACON  15MG 

 

Zindex nummer: 15602834 

ATC Code: L01AC01 

Werkzame stof: THIOTEPA 

Registratienummer: EU/1/10/622/001 

Fabrikant: EUROCEPT PHARMACEUTICALS 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 505 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere chemotherapeutische 

geneesmiddelen met of zonder totale 

lichaamsbestraling, als voorbereidende behandeling 

voorafgaand aan allogene of autologe 

hematopoëtische stamceltransplantatie (HPCT) bij 

hematologische ziekten bij volwassenen en 

pediatrische patiënten. 

Verkorte indicatie: Allogene of autologe HSCT bij hematologische ziekte, 

combi voorbereidende behandeling (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 506 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere chemotherapeutische 
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geneesmiddelen wanneer een hoge dosis 

chemotherapie ondersteund met HPCT voldoende is 

voor de behandeling van vaste tumoren bij 

volwassenen en pediatrische patiënten. 

Verkorte indicatie: Solide tumoren, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 849 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leptomeningeale metastasering (solide tumoren). 

Verkorte indicatie: Leptomeningeale metastase solide tumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TEPADINA INFPDR FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 15602842 

ATC Code: L01AC01 

Werkzame stof: THIOTEPA 

Registratienummer: EU/1/10/622/002 

Fabrikant: EUROCEPT PHARMACEUTICALS 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 505 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere chemotherapeutische 

geneesmiddelen met of zonder totale 

lichaamsbestraling, als voorbereidende behandeling 

voorafgaand aan allogene of autologe 

hematopoëtische stamceltransplantatie (HPCT) bij 

hematologische ziekten bij volwassenen en 

pediatrische patiënten. 

Verkorte indicatie: Allogene of autologe HSCT bij hematologische ziekte, 

combi voorbereidende behandeling (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 506 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere chemotherapeutische 
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geneesmiddelen wanneer een hoge dosis 

chemotherapie ondersteund met HPCT voldoende is 

voor de behandeling van vaste tumoren bij 

volwassenen en pediatrische patiënten. 

Verkorte indicatie: Solide tumoren, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 849 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leptomeningeale metastasering (solide tumoren). 

Verkorte indicatie: Leptomeningeale metastase solide tumor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TEYSUNO CAPSULE 15MG/4,35MG/11,8MG 

 

Zindex nummer: 15825701 

ATC Code: L01BC53 

Werkzame stof: TEGAFUR, COMBINATIEPREPARATEN 

Registratienummer: EU/1/11/669/001 

Fabrikant: NORDIC PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 493 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassenen voor de behandeling van gevorderd 

maagcarcinoom indien in combinatie met cisplatine 

gegeven. 

Verkorte indicatie: MaagCa, Adv, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1493 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij volwassenen voor de behandeling van gevorderd 

maagcarcinoom indien in combinatie met 

carboplatine gegeven. 

Verkorte indicatie: MaagCa, Adv, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2663 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van gemetastaseerd coloncarcinoom bij 

intolerantie voor capecitabine. 

Verkorte indicatie: CRC, m (Volw.) (intolerantie voor capecitabine) 

 

 

Indicatienummer: 2664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van gemetastaseerd mammacarcinoom 

bij intolerantie voor capecitabine. 

Verkorte indicatie: BC, m (Volw.) (intolerantie voor capecitabine) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TEYSUNO CAPSULE 20MG/5,8MG/15,8MG 

 

Zindex nummer: 15825744 

ATC Code: L01BC53 

Werkzame stof: TEGAFUR, COMBINATIEPREPARATEN 

Registratienummer: EU/1/11/669/003 

Fabrikant: NORDIC PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 493 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassenen voor de behandeling van gevorderd 

maagcarcinoom indien in combinatie met cisplatine 

gegeven. 

Verkorte indicatie: MaagCa, Adv, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1493 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij volwassenen voor de behandeling van gevorderd 

maagcarcinoom indien in combinatie met 

carboplatine gegeven. 

Verkorte indicatie: MaagCa, Adv, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2663 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van gemetastaseerd coloncarcinoom bij 

intolerantie voor capecitabine. 

Verkorte indicatie: CRC, m (Volw.) (intolerantie voor capecitabine) 

 

 

Indicatienummer: 2664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van gemetastaseerd mammacarcinoom 

bij intolerantie voor capecitabine. 

Verkorte indicatie: BC, m (Volw.) (intolerantie voor capecitabine) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TOPOSIN INFVLST CONC 20MG/ML FLACON  5ML 

 

Zindex nummer: 14889129 

ATC Code: L01CB01 

Werkzame stof: ETOPOSIDE 

Registratienummer: 16010 

Fabrikant: PHARMACHEMIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 244 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van acute myeoloblastenleukemie 

(AML M4) en monoblastenleukemie (AML M5) 

wanneer inductietherapie heeft gefaald. (in 

combinatie met andere oncolytica). 

Verkorte indicatie: AML, M4 of M5, na falen inductie, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 246 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van kleincellig bronchuscarcinoom (in 

combinatie met andere oncolytica). 

Verkorte indicatie: SCLC, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 247 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van resistent non-seminomateus 

testiscarcinoom (in combinatie met andere 

oncolytica). 

Verkorte indicatie: NSGCT, resistent, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1580 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

recidiverend of refractair testiscarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC, recidief of therapieresistent, combi 

 

 

Indicatienummer: 1582 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor de tweedelijnsbehandeling 

van Hodgkin-lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HL, 2de lijn, combi (Volw.) 
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Indicatienummer: 1583 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

recidiverend of refractair non-Hodgkin-lymfoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent NHL, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1584 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

recidiverende of refractaire acute myeloïde leukemie 

(AML) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent AML, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1537 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

eerstelijns, recidiverend of refractair testiscarcinoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC, recidief of therapieresistent, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1538 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

kleincellig longcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SCLC, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1539 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

Hodgkin-lymfoom bij volwassenen en pediatrische 

patiënten. 

Verkorte indicatie: HL, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1540 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van non-

Hodgkin-lymfoom bij volwassenen en pediatrische 

patiënten. 

Verkorte indicatie: NHL, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1541 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als eerstelijns- en tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met andere goedgekeurde 
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chemotherapeutica voor het behandelen van 

hoogrisico gestationele trofoblastische neoplasie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Gestationele trofoblastische neoplasie, hoog risico, 1e 

of 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1542 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van niet-

epitheliaal ovariumcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, niet-epitheliaal, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1543 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor het behandelen van platinaresistent/refractair 

epitheliaal ovariumcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, platinum-resistent of therapieresistent 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1544 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van acute 

myeloïde leukemie (AML) bij volwassenen en 

pediatrische patiënten. 

Verkorte indicatie: AML, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 144 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreid (of gemetastaseerd) niet-

kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, mono of combi 

 

 

Indicatienummer: 157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute lymfatische leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 706 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd ovariumcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (volw.) 

 

 

Indicatienummer: 776 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: HLH (Volw.) 
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Indicatienummer: 800 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kiemceltumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 845 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (IV): hematologische maligniteiten. 

Verkorte indicatie: Hematologische maligniteiten (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 991 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Thymoom in combinatie. 

Verkorte indicatie: Thymoon, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1022 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: neuroblastomen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1098 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Persisterende trofoblast of choriocarcinoom. 

Verkorte indicatie: Trofoblast of Choriocarcinoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1099 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Medulloblastomen volwassenen. 

Verkorte indicatie: Medulloblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1217 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Dysgerminoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dysgerminoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1218 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kleincellig cervixcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SC CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1219 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kleincellig neuroendocrien cervixcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: SC NET CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1220 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kleincellig oesofaguscarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SC OesofagusC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1221 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van hooggradige neuro-

endocriene tumor bij volwassenen in combinatie met 

platinumbevattende therapie. 

Verkorte indicatie: NET, hooggradig, combi met cisplatine, oxaliplatine of 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1222 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: ICM andere chemotherapeutica met of 

zonder TBI als voorbereiding op SCT. 

Verkorte indicatie: HSCT, combi voorbereidende behandeling (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1223 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofagocytose syndromen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HFS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1246 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: solide tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1463 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met paclitaxel en een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met paclitaxel en 
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cisplatine, carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TOPOSIN INFVLST CONC 20MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 14889137 

ATC Code: L01CB01 

Werkzame stof: ETOPOSIDE 

Registratienummer: 16010 

Fabrikant: PHARMACHEMIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 244 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van acute myeoloblastenleukemie 

(AML M4) en monoblastenleukemie (AML M5) 

wanneer inductietherapie heeft gefaald. (in 

combinatie met andere oncolytica). 

Verkorte indicatie: AML, M4 of M5, na falen inductie, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 246 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van kleincellig bronchuscarcinoom (in 

combinatie met andere oncolytica). 

Verkorte indicatie: SCLC, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 247 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van resistent non-seminomateus 

testiscarcinoom (in combinatie met andere 

oncolytica). 

Verkorte indicatie: NSGCT, resistent, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1580 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

recidiverend of refractair testiscarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC, recidief of therapieresistent, combi 

 

 

Indicatienummer: 1582 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor de tweedelijnsbehandeling 

van Hodgkin-lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HL, 2de lijn, combi (Volw.) 
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Indicatienummer: 1583 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

recidiverend of refractair non-Hodgkin-lymfoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent NHL, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1584 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

recidiverende of refractaire acute myeloïde leukemie 

(AML) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent AML, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1537 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

eerstelijns, recidiverend of refractair testiscarcinoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC, recidief of therapieresistent, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1538 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

kleincellig longcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SCLC, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1539 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

Hodgkin-lymfoom bij volwassenen en pediatrische 

patiënten. 

Verkorte indicatie: HL, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1540 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van non-

Hodgkin-lymfoom bij volwassenen en pediatrische 

patiënten. 

Verkorte indicatie: NHL, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1541 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Als eerstelijns- en tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

hoogrisico gestationele trofoblastische neoplasie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Gestationele trofoblastische neoplasie, hoog risico, 1e 

of 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1542 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van niet-

epitheliaal ovariumcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, niet-epitheliaal, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1543 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor het behandelen van platinaresistent/refractair 

epitheliaal ovariumcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, platinum-resistent of therapieresistent 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1544 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van acute 

myeloïde leukemie (AML) bij volwassenen en 

pediatrische patiënten. 

Verkorte indicatie: AML, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 144 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreid (of gemetastaseerd) niet-

kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, mono of combi 

 

 

Indicatienummer: 157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute lymfatische leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 706 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd ovariumcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (volw.) 

 

 

Indicatienummer: 776 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH) bij 
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volwassenen. 

Verkorte indicatie: HLH (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 800 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kiemceltumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 845 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (IV): hematologische maligniteiten. 

Verkorte indicatie: Hematologische maligniteiten (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 991 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Thymoom in combinatie. 

Verkorte indicatie: Thymoon, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1022 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: neuroblastomen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1098 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Persisterende trofoblast of choriocarcinoom. 

Verkorte indicatie: Trofoblast of Choriocarcinoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1099 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Medulloblastomen volwassenen. 

Verkorte indicatie: Medulloblastoom (Volw.) 
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Indicatienummer: 1217 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dysgerminoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dysgerminoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1218 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kleincellig cervixcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SC CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1219 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kleincellig neuroendocrien cervixcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: SC NET CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1220 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kleincellig oesofaguscarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SC OesofagusC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1221 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van hooggradige neuro-

endocriene tumor bij volwassenen in combinatie met 

platinumbevattende therapie. 

Verkorte indicatie: NET, hooggradig, combi met cisplatine, oxaliplatine of 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1222 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: ICM andere chemotherapeutica met of 

zonder TBI als voorbereiding op SCT. 

Verkorte indicatie: HSCT, combi voorbereidende behandeling (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1223 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofagocytose syndromen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HFS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1246 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: solide tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1463 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 
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combinatie met paclitaxel en een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met paclitaxel en 

cisplatine, carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TOPOTECAN ACCORD INFVLST CONC 1MG/ML FLACON 1ML 

 

Zindex nummer: 15806200 

ATC Code: L01XX17 

Werkzame stof: TOPOTECAN 

Registratienummer: 109171 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 964 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend kleincellige longkanker 

(SCLC) voor wie opnieuw behandelen met een 

eerstelijnstherapie niet geschikt wordt geacht. 

Verkorte indicatie: Recidief SCLC, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 511 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van patiënten 

met een gemetastaseerd ovariumcarcinoom in geval 

eerstelijnstherapie of daaropvolgende behandelingen 

niet aanslaan. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 512 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van patiënten 

met recidiverend kleincellige longkanker (SCLC) voor 

wie opnieuw behandelen met een eerstelijnstherapie 

niet geschikt wordt geacht. 

Verkorte indicatie: SCLC, Recidief, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 513 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

patiënten met cervixcarcinoom recidiverend na 

radiotherapie en voor patiënten met stadium IVB van 

de ziekte. Voor patiënten die eerder behandeld zijn 

met cisplatine is een ononderbroken 

behandelingsvrije periode vereist om de behandeling 

met de combinatie te rechtvaardigen. 

Verkorte indicatie: CervixC stadium IVB, recidief, combi met cisplatine 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3865 van 4271 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 706 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd ovariumcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (volw.) 

 

 

Indicatienummer: 832 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of progressieve solide 

tumoren, waaronder Ewings sarcoom, 

neuroblastoom, osteoblastoom, rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of progressief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 979 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1022 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: neuroblastomen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1166 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gliomen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1424 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: In combinatie met bevacizumab en paclitaxel bij 

patiënten die geen platinumbevattende behandeling 

kunnen ontvangen voor de behandeling van 

volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, 

of gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1497 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met cervixcarcinoom recidiverend na 

radiotherapie en voor patiënten met stadium IVB van 

de ziekte. Voor patiënten die eerder behandeld zijn 

met carboplatine is een ononderbroken 

behandelingsvrije periode vereist om de behandeling 

met de combinatie te rechtvaardigen. 

Verkorte indicatie: CervixC, recidief, stadium IVB, combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TOPOTECAN ACCORD INFVLST CONC 1MG/ML FLACON 4ML 

 

Zindex nummer: 15806219 

ATC Code: L01XX17 

Werkzame stof: TOPOTECAN 

Registratienummer: 109171 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 964 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend kleincellige longkanker 

(SCLC) voor wie opnieuw behandelen met een 

eerstelijnstherapie niet geschikt wordt geacht. 

Verkorte indicatie: Recidief SCLC, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 511 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van patiënten 

met een gemetastaseerd ovariumcarcinoom in geval 

eerstelijnstherapie of daaropvolgende behandelingen 

niet aanslaan. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 512 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van patiënten 

met recidiverend kleincellige longkanker (SCLC) voor 

wie opnieuw behandelen met een eerstelijnstherapie 

niet geschikt wordt geacht. 

Verkorte indicatie: SCLC, Recidief, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 513 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

patiënten met cervixcarcinoom recidiverend na 

radiotherapie en voor patiënten met stadium IVB van 

de ziekte. Voor patiënten die eerder behandeld zijn 

met cisplatine is een ononderbroken 

behandelingsvrije periode vereist om de behandeling 

met de combinatie te rechtvaardigen. 

Verkorte indicatie: CervixC stadium IVB, recidief, combi met cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 706 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd ovariumcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (volw.) 

 

 

Indicatienummer: 832 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of progressieve solide 

tumoren, waaronder Ewings sarcoom, 

neuroblastoom, osteoblastoom, rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of progressief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 979 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1022 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: neuroblastomen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1166 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gliomen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 
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Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1424 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en paclitaxel bij 

patiënten die geen platinumbevattende behandeling 

kunnen ontvangen voor de behandeling van 

volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, 

of gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1497 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met cervixcarcinoom recidiverend na 

radiotherapie en voor patiënten met stadium IVB van 

de ziekte. Voor patiënten die eerder behandeld zijn 

met carboplatine is een ononderbroken 

behandelingsvrije periode vereist om de behandeling 

met de combinatie te rechtvaardigen. 

Verkorte indicatie: CervixC, recidief, stadium IVB, combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TOPOTECAN HOSPIRA INFVLST CONC 1MG/ML FLACON 4ML 

 

Zindex nummer: 15720845 

ATC Code: L01XX17 

Werkzame stof: TOPOTECAN 

Registratienummer: EU/1/10/633/002 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 964 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 
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patiënten met recidiverend kleincellige longkanker 

(SCLC) voor wie opnieuw behandelen met een 

eerstelijnstherapie niet geschikt wordt geacht. 

Verkorte indicatie: Recidief SCLC, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 511 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van patiënten 

met een gemetastaseerd ovariumcarcinoom in geval 

eerstelijnstherapie of daaropvolgende behandelingen 

niet aanslaan. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 512 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van patiënten 

met recidiverend kleincellige longkanker (SCLC) voor 

wie opnieuw behandelen met een eerstelijnstherapie 

niet geschikt wordt geacht. 

Verkorte indicatie: SCLC, Recidief, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 513 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

patiënten met cervixcarcinoom recidiverend na 

radiotherapie en voor patiënten met stadium IVB van 

de ziekte. Voor patiënten die eerder behandeld zijn 

met cisplatine is een ononderbroken 

behandelingsvrije periode vereist om de behandeling 

met de combinatie te rechtvaardigen. 

Verkorte indicatie: CervixC stadium IVB, recidief, combi met cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 706 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd ovariumcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (volw.) 

 

 

Indicatienummer: 832 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of progressieve solide 

tumoren, waaronder Ewings sarcoom, 

neuroblastoom, osteoblastoom, rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of progressief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 979 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC (Volw.) 
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Indicatienummer: 1022 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: neuroblastomen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1166 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gliomen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1424 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en paclitaxel bij 

patiënten die geen platinumbevattende behandeling 

kunnen ontvangen voor de behandeling van 

volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, 

of gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en paclitaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1497 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met cervixcarcinoom recidiverend na 

radiotherapie en voor patiënten met stadium IVB van 

de ziekte. Voor patiënten die eerder behandeld zijn 

met carboplatine is een ononderbroken 

behandelingsvrije periode vereist om de behandeling 

met de combinatie te rechtvaardigen. 

Verkorte indicatie: CervixC, recidief, stadium IVB, combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 
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Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TOPOTECAN SANDOZ INFVLST CONC 1MG/ML FLACON 4ML 

 

Zindex nummer: 16068149 

ATC Code: L01XX17 

Werkzame stof: TOPOTECAN 

Registratienummer: 105701 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 964 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met recidiverend kleincellige longkanker 

(SCLC) voor wie opnieuw behandelen met een 

eerstelijnstherapie niet geschikt wordt geacht. 

Verkorte indicatie: Recidief SCLC, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 511 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van patiënten 

met een gemetastaseerd ovariumcarcinoom in geval 

eerstelijnstherapie of daaropvolgende behandelingen 

niet aanslaan. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 512 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van patiënten 

met recidiverend kleincellige longkanker (SCLC) voor 

wie opnieuw behandelen met een eerstelijnstherapie 

niet geschikt wordt geacht. 

Verkorte indicatie: SCLC, Recidief, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 513 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met cisplatine voor de behandeling van 

patiënten met cervixcarcinoom recidiverend na 

radiotherapie en voor patiënten met stadium IVB van 

de ziekte. Voor patiënten die eerder behandeld zijn 

met cisplatine is een ononderbroken 

behandelingsvrije periode vereist om de behandeling 

met de combinatie te rechtvaardigen. 

Verkorte indicatie: CervixC stadium IVB, recidief, combi met cisplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 706 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd ovariumcarcinoom bij 

volwassenen. 
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Verkorte indicatie: OvariumC, m (volw.) 

 

 

Indicatienummer: 832 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Recidiverende of progressieve solide 

tumoren, waaronder Ewings sarcoom, 

neuroblastoom, osteoblastoom, rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, recidief of progressief (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 979 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1022 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: neuroblastomen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1166 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gliomen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1422 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de behandeling 

van volwassen patiënten met platinum-resistent 

recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair 

peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee 

eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en 

die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of 

andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de 

VEGF-receptor binden. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC en PrimPeritonC, platinum-

resistent, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1424 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab en paclitaxel bij 

patiënten die geen platinumbevattende behandeling 

kunnen ontvangen voor de behandeling van 

volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, 

of gemetastaseerd cervixcarcinoom. 

Verkorte indicatie: CervixC, aanhoudend, recidief of m, combi met 

bevacizumab en paclitaxel (Volw.) 
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Indicatienummer: 1497 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met carboplatine voor de behandeling 

van patiënten met cervixcarcinoom recidiverend na 

radiotherapie en voor patiënten met stadium IVB van 

de ziekte. Voor patiënten die eerder behandeld zijn 

met carboplatine is een ononderbroken 

behandelingsvrije periode vereist om de behandeling 

met de combinatie te rechtvaardigen. 

Verkorte indicatie: CervixC, recidief, stadium IVB, combi met 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TORISEL 30 INFVLST CONC 25MG/ML FLAC 1,2ML + SOLV 

 

Zindex nummer: 15327914 

ATC Code: L01XE09 

Werkzame stof: TEMSIROLIMUS 

Registratienummer: EU/1/07/424/001 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 497 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd niercelcarcinoom 

(RCC) die ten minste drie van de zes prognostische 

risicofactoren hebben. 

Verkorte indicatie: RCC, m, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 498 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

recidiverend en/of refractair mantelcellymfoom 

(MCL). 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MCL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 920 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tubereuze sclerose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tubureuze sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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TREMFYA INJVLST 100MG/ML PEN 1ML 

 

Zindex nummer: 16736257 

ATC Code: L04AC16 

Werkzame stof: GUSELKUMAB 

Registratienummer: EU/1/17/1234/002 

Fabrikant: JANSSEN-CILAG BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 474 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis 

bij volwassenen die in aanmerking komen voor 

systemische therapie. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TREMFYA INJVLST 100MG/ML WWSP 1ML 

 

Zindex nummer: 16552032 

ATC Code: L04AC16 

Werkzame stof: GUSELKUMAB 

Registratienummer: EU/1/17/1234/001 

Fabrikant: JANSSEN-CILAG BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 474 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis 

bij volwassenen die in aanmerking komen voor 

systemische therapie. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TRISENOX INFVLST CONC 1MG/ML AMPUL 10ML 

 

Zindex nummer: 14750368 

ATC Code: L01XX27 

Werkzame stof: ARSEENTRIOXIDE 

Registratienummer: EU/1/02/204/001 

Fabrikant: PHARMACHEMIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 42 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor het induceren van remissie en consolidatie bij 

volwassen patiënten met recidiverende/refractaire 

acute promyelocytaire leukemie (APL), gekenmerkt 

door de aanwezigheid van de translocatie t(15;17) 

en/of de aanwezigheid van het gen promyeolocitaire-

leukemie-/retinoïnezuurreceptor-alfa (PML/RAR-alfa). 

Tijdens een eerdere behandeling moet een retinoïde 

stof zijn toegediend en chemotherapie hebben 

plaatsgehad. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent APL, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1360 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor het induceren van remissie en consolidatie bij 

volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerde 

acute promyelocytaire leukemie (APL) met laag tot 

middelmatig risico (aantal witte bloedcellen ≤ 10 x 

10^3/μl) in combinatie met all-trans-retinoïnezuur 

(ATRA). 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerde APL, laag of middelmatig 

risico, combi met ATRA remissie en consolidatie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 808 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute Promyelocyten Leukemie (APL). 

Verkorte indicatie: APL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1509 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met tretinoïne voor de behandeling 

van patiënten met nieuw gediagnosticeerde, 

gerecidiveerde of voor chemotherapie refractaire 

acute promyelocytaire leukemie (APL). 

Verkorte indicatie: APL, combi met tretinoïne (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TRUXIMA INFVLST CONCENTRAAT 10MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 16523253 

ATC Code: L01XC02 

Werkzame stof: RITUXIMAB 

Registratienummer: EU/1/16/1167/002 

Fabrikant: MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Zowel add-on geneesmiddel als stollingsfactor 
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Indicatienummer: 470 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassen patiënten met ernstige actieve 

reumatoïde artritis die een inadequate respons of 

onverdraagbaarheid hebben ondervonden bij één of 

meer tumornecrosefactor (TNF)-blokkerende 

therapieën. 

Verkorte indicatie: RA, na aTNF, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2660 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met glucocorticoïden voor de 

behandeling van volwassen patiënten met ernstige, 

actieve granulomatose met polyangiitis (ziekte van 

Wegener, GPA) en microscopische polyangiitis (MPA). 

Verkorte indicatie: GPA of MPA, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2690 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met matig 

ernstige tot ernstige pemphigus vulgaris (PV). 

Verkorte indicatie: Pemphigus vulgaris 

 

 

Indicatienummer: 465 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

Chronisch Lymfatische Leukemie (CLL): In 

combinatie met chemotherapie voor de behandeling 

van patiënten met onbehandelde en 

recidiverende/refractaire CLL. 

Verkorte indicatie: CLL, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 466 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): de behandeling van nog 

niet eerder behandelde patiënten met stadium III-IV 

folliculair lymfoom in combinatie met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: FL, stadium III of IV, 1e lijn,  combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 467 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): onderhoudstherapie voor 

de behandeling van patiënten met folliculair lymfoom 

die responderen op inductietherapie. 

Verkorte indicatie: FL, onderhoudsbehandeling na inductie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 468 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-
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Hodgkin Lymfoom (NHL): monotherapie voor de 

behandeling van patiënten met stadium III-IV 

folliculair lymfoom die chemoresistent zijn of bij wie 

een tweede of volgend recidief optreedt na 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Resistent of recidief FL, stadium III of IV, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 469 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): in combinatie met CHOP 

(cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine, 

prednisolon) chemotherapie voor de behandeling van 

patiënten met CD20 positief diffuus grootcellig B-cel 

non-Hodgkinlymfoom. 

Verkorte indicatie: CD20+ DLBCL, combi met CHOP (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 471 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met glucocorticoïden voor de inductie 

van remissie bij volwassen patiënten met ernstige, 

actieve granulomatose met polyangiitis (ziekte van 

Wegener, GPA) en microscopische polyangiitis (MPA). 

Verkorte indicatie: GPA of MPA, inductie van remissie, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1501 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassen patiënten met ernstige actieve 

reumatoïde artritis die een inadequate respons of 

onverdraagbaarheid hebben ondervonden bij een of 

meer ‘disease-modifying anti-rheumatic drugs’ 

(DMARD), waaronder een of meer 

tumornecrosefactor (TNF)-blokkerende therapieën. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD en aTNF, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 631 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele niertransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 636 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 641 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA - koude auto-immuun gemedieerde 
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hemolytische anemie als eerstelijns lijn behandeling 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Koude AIHA, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 642 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA - warmte auto-immuun gemedieerde 

hemolytische anemie na falen op eerstelijns 

behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Warmte AIHA, >= 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 651 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti synthetase syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti synthetase syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 661 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis (AChR Myasthenia 

Gravis (MG), MuSK Myasthenia Gravis (MG) en 

Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS)). 

Ernstige vormen van myasthenia gravis waarbij 

immuunsuppressieve behandeling met prednison in 

combinatie met andere immuunsuppressieve 

medicatie heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 680 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende niet-infectieuze 

uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente niet-infectieuze uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 682 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van post-transplantatie 

lymfoproliferatieve ziekte (PTLD) na orgaan- of 

stamcel transplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PTLD na orgaantransplantatie of SCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 
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Indicatienummer: 688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van autoimmuun pancreatitis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun pancreatietis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 738 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryoglobulinemisch en granulomatosis met 

polyangiitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CV of GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 740 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van CD20 positieve lymfomen en 

lymfoproliferatieve aandoeningen (anders dan Non-

Hodgkin lymfoom (NHL) en M. Waldenstrom) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CD20+ positieve lymfomen of lymfoproliferatieve 

aandoeningen, niet NHL of WM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 741 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van CD20 positieve NHL (Non-

Hodgkin lymfoom) en  M. Waldenstrom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CD20+ NHL of WM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 746 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire dermato- of polymyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dermatomyositis of polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 752 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige neurologische autoimmuunaandoeningen 

(myasthenia gravis, multipele sclerose, limbische 

encephalitis, vasculitis, neuromyelitits optica etc.) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurologische auto-immuun ziekten (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 772 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Granulomatosis met polyangiitis (GPA) bij 
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volwassenen. 

Verkorte indicatie: GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 798 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ITP - Immuun gemedieerde trombocytopenische 

purpura als tweedelijns behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: ITP, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 810 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Behandeling van FVIII remmer bij 

hemofilie A en verworven hemofilie. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A en verworven hemofilie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 817 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Epstein-Barrvirus(EBV)-reactivatie/ Post 

transplant lymphoproliferative disease (=PTLD) bij 

kinderen > 1 maand. 

Verkorte indicatie: EBV of PTLD  (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 861 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myositis: o.a. refractaire dermato/polymyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 868 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronic lymphocytic inflammation with pontine 

perivascular enhancement responsive to steroids 

(CLIPPERS) bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: CLIPPERS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 870 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: NMDA receptor encephalitis (en eventuele andere 

voorkomende auto-immuun encephalitiden) bij 

kinderen als tweedelijnsbehandeling na falen 

eerstelijns immuuntherapie. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis of  auto-immuun encefalitis, 

2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 873 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Onderhoudsbehandeling bij patiënten met ANCA 

geassocieerde vasculitis bij volwassenen in remissie 

waarbij azathioprine en methotrexaat als 

onderhoudstherapie niet kunnen worden gegeven 

dan wel eerder hebben gefaald. 

Verkorte indicatie: ANCA+ vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 876 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. Als 

tweedelijns behandeling bij falen dexamethason en 

intraveneus immunoglobuline (IVIG). 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom, 2de lijn (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 884 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pauvi-immuun glomerulonefritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pauci-immuun glomerulonefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 889 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primair centraal zenuwstelsel (CNS) lymfoom. 

Verkorte indicatie: Primair CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 897 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Refractaire Sjögren met ernstige 

orgaanbetrokkenheid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 918 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: TTP - Trombotische trombocytopenische purpura als 

tweedelijns behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TTP, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 924 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis van het centrale zenuwstelsel; syndroom 

van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS vasculitis of syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 926 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Zeldzame autoimmuun ziekten bij volwassenen. 

Maintenancebehandeling voor GPA of PAN, 

aanvankelijk succesvol met inductietherapie 

behandeld met Rituximab. 

Verkorte indicatie: Zeldzame auto-immuunziekte (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 928 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Castleman bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 930 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Devic (Neuromyelitis optica) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3883 van 4271 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1158 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Steroïd afhankelijk nefrotisch syndroom bij kinderen 

> 1 maand. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, steroïd afhankelijk (Kind 1 

maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1159 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele niertransplantatie bij kinderen > 

1 maand. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 1 

maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1160 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Aandoeningen die kunnen leiden tot/preventie van) 

rejectie na niertransplantatie bij kinderen > 1 

maand. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, profylaxe (Kind 1 maand - 

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1161 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune cytopenieen bij kinderen > 1 maand. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun cytopenie (Kind 1 maand - 18 jaar) 
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Indicatienummer: 1162 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische lupus erythematosus (SLE) die niet 

reageert op de conventionele therapie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: SLE (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1163 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Non-Hodgkin Lymfoom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: NHL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1164 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primaire vasculitis: bij kinderen> 1 maand. 

Verkorte indicatie: Vasculitis, primair (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1250 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Derde lijns behandelingen bij verschillende typen 

nefrotische syndromen zoals minimal change 

glomerulonefritis en FSGS bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, 3e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1251 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryovasculitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cryovasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1252 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: MCTD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCTD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1253 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapse systemische sclerose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1254 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente IgG4RD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente IgG4RD (Volw.) 
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Indicatienummer: 1255 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente (auto)immunologisch 

gemedieerde interstitiële longziekten bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: (auto)Immunologisch gemedieerde interstitiële 

longziekte (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1256 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HLH bij solide organen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HLH bij solide organen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1282 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende scleritis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente scleritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1283 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende intraoculair 

lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent intraoculair lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1321 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pre B-ALL. 

Verkorte indicatie: Pre B-ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1322 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor intraoculair lymfoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Intraoculair lymfoom, intravitraal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1323 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Moeilijk te behandelen uveitis bij volwassenen, 

wanneer meer gangbare medicatie onvoldoende 

effect heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1337 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneus voor therapieresistente uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis, intraveneus (Volw.) 
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Indicatienummer: 1368 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: EBV reactivatie of PTLD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: EBV reactivatie of PTLD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1426 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bortezomib, cyclofosfamide, 

doxorubicine en prednison voor de behandeling van 

volwassen patiënten met niet eerder behandeld 

mantelcellymfoom die niet in aanmerking komen 

voor een hematopoëtische stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: MCL, 1e lijn, niet in aanmerking voor HSCT, combi 

met bortezomib, cyclofosfamide, doxorubicine en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1435 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met idelalisib voor de behandeling van 

volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) als eerstelijnsbehandeling als 

voortzetting van de behandeling bij patiënten met 

17p-deletie of TP53-mutatie bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor andere therapieën. 

Verkorte indicatie: CLL, 17p-deletie of TP53-mutatie, 1e lijn, combi met 

idelalisib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1508 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige refractaire Systemische Lupus 

Erythematosus (SLE) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1515 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige refractaire Lupus Nefritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Lupus Nefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1578 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Frequent recidiverend nefrotisch syndroom bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met venetoclax voor de behandeling 

van volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) die ten minste één andere therapie 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, combi met venetoclax (Volw.) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TRUXIMA INFVLST CONCENTRAAT 10MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 16734289 

ATC Code: L01XC02 

Werkzame stof: RITUXIMAB 

Registratienummer: EU/1/16/1167/002 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Zowel add-on geneesmiddel als stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 470 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassen patiënten met ernstige actieve 

reumatoïde artritis die een inadequate respons of 

onverdraagbaarheid hebben ondervonden bij één of 

meer tumornecrosefactor (TNF)-blokkerende 

therapieën. 

Verkorte indicatie: RA, na aTNF, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2660 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met glucocorticoïden voor de 

behandeling van volwassen patiënten met ernstige, 

actieve granulomatose met polyangiitis (ziekte van 

Wegener, GPA) en microscopische polyangiitis (MPA). 

Verkorte indicatie: GPA of MPA, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2690 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met matig 

ernstige tot ernstige pemphigus vulgaris (PV). 

Verkorte indicatie: Pemphigus vulgaris 

 

 

Indicatienummer: 465 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

Chronisch Lymfatische Leukemie (CLL): In 

combinatie met chemotherapie voor de behandeling 

van patiënten met onbehandelde en 

recidiverende/refractaire CLL. 

Verkorte indicatie: CLL, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 466 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-
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Hodgkin Lymfoom (NHL): de behandeling van nog 

niet eerder behandelde patiënten met stadium III-IV 

folliculair lymfoom in combinatie met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: FL, stadium III of IV, 1e lijn,  combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 467 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): onderhoudstherapie voor 

de behandeling van patiënten met folliculair lymfoom 

die responderen op inductietherapie. 

Verkorte indicatie: FL, onderhoudsbehandeling na inductie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 468 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): monotherapie voor de 

behandeling van patiënten met stadium III-IV 

folliculair lymfoom die chemoresistent zijn of bij wie 

een tweede of volgend recidief optreedt na 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Resistent of recidief FL, stadium III of IV, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 469 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): in combinatie met CHOP 

(cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine, 

prednisolon) chemotherapie voor de behandeling van 

patiënten met CD20 positief diffuus grootcellig B-cel 

non-Hodgkinlymfoom. 

Verkorte indicatie: CD20+ DLBCL, combi met CHOP (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 471 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met glucocorticoïden voor de inductie 

van remissie bij volwassen patiënten met ernstige, 

actieve granulomatose met polyangiitis (ziekte van 

Wegener, GPA) en microscopische polyangiitis (MPA). 

Verkorte indicatie: GPA of MPA, inductie van remissie, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1501 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassen patiënten met ernstige actieve 

reumatoïde artritis die een inadequate respons of 

onverdraagbaarheid hebben ondervonden bij een of 

meer ‘disease-modifying anti-rheumatic drugs’ 

(DMARD), waaronder een of meer 

tumornecrosefactor (TNF)-blokkerende therapieën. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD en aTNF, met MTX (Volw.) 
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Indicatienummer: 631 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele niertransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 636 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 641 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA - koude auto-immuun gemedieerde 

hemolytische anemie als eerstelijns lijn behandeling 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Koude AIHA, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 642 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA - warmte auto-immuun gemedieerde 

hemolytische anemie na falen op eerstelijns 

behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Warmte AIHA, >= 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 651 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti synthetase syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti synthetase syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 661 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis (AChR Myasthenia 

Gravis (MG), MuSK Myasthenia Gravis (MG) en 

Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS)). 

Ernstige vormen van myasthenia gravis waarbij 

immuunsuppressieve behandeling met prednison in 

combinatie met andere immuunsuppressieve 

medicatie heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 680 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende niet-infectieuze 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3890 van 4271 

uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente niet-infectieuze uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 682 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van post-transplantatie 

lymfoproliferatieve ziekte (PTLD) na orgaan- of 

stamcel transplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PTLD na orgaantransplantatie of SCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van autoimmuun pancreatitis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun pancreatietis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 738 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryoglobulinemisch en granulomatosis met 

polyangiitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CV of GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 740 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van CD20 positieve lymfomen en 

lymfoproliferatieve aandoeningen (anders dan Non-

Hodgkin lymfoom (NHL) en M. Waldenstrom) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CD20+ positieve lymfomen of lymfoproliferatieve 

aandoeningen, niet NHL of WM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 741 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van CD20 positieve NHL (Non-

Hodgkin lymfoom) en  M. Waldenstrom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CD20+ NHL of WM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 746 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire dermato- of polymyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dermatomyositis of polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 752 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige neurologische autoimmuunaandoeningen 

(myasthenia gravis, multipele sclerose, limbische 

encephalitis, vasculitis, neuromyelitits optica etc.) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurologische auto-immuun ziekten (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 772 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Granulomatosis met polyangiitis (GPA) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 798 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ITP - Immuun gemedieerde trombocytopenische 

purpura als tweedelijns behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: ITP, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 810 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Behandeling van FVIII remmer bij 

hemofilie A en verworven hemofilie. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A en verworven hemofilie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 817 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Epstein-Barrvirus(EBV)-reactivatie/ Post 

transplant lymphoproliferative disease (=PTLD) bij 

kinderen > 1 maand. 

Verkorte indicatie: EBV of PTLD  (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 861 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myositis: o.a. refractaire dermato/polymyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 868 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronic lymphocytic inflammation with pontine 

perivascular enhancement responsive to steroids 

(CLIPPERS) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CLIPPERS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 870 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: NMDA receptor encephalitis (en eventuele andere 

voorkomende auto-immuun encephalitiden) bij 

kinderen als tweedelijnsbehandeling na falen 

eerstelijns immuuntherapie. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis of  auto-immuun encefalitis, 

2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 873 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Onderhoudsbehandeling bij patiënten met ANCA 

geassocieerde vasculitis bij volwassenen in remissie 

waarbij azathioprine en methotrexaat als 

onderhoudstherapie niet kunnen worden gegeven 

dan wel eerder hebben gefaald. 

Verkorte indicatie: ANCA+ vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 876 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. Als 

tweedelijns behandeling bij falen dexamethason en 

intraveneus immunoglobuline (IVIG). 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom, 2de lijn (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 884 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Pauvi-immuun glomerulonefritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pauci-immuun glomerulonefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 889 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primair centraal zenuwstelsel (CNS) lymfoom. 

Verkorte indicatie: Primair CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 897 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Refractaire Sjögren met ernstige 

orgaanbetrokkenheid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 918 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: TTP - Trombotische trombocytopenische purpura als 

tweedelijns behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TTP, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 924 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis van het centrale zenuwstelsel; syndroom 

van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS vasculitis of syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 926 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Zeldzame autoimmuun ziekten bij volwassenen. 

Maintenancebehandeling voor GPA of PAN, 

aanvankelijk succesvol met inductietherapie 

behandeld met Rituximab. 

Verkorte indicatie: Zeldzame auto-immuunziekte (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 928 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Castleman bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 930 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Devic (Neuromyelitis optica) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw.) 
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Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1158 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Steroïd afhankelijk nefrotisch syndroom bij kinderen 

> 1 maand. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, steroïd afhankelijk (Kind 1 

maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1159 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele niertransplantatie bij kinderen > 
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1 maand. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 1 

maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1160 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Aandoeningen die kunnen leiden tot/preventie van) 

rejectie na niertransplantatie bij kinderen > 1 

maand. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, profylaxe (Kind 1 maand - 

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1161 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune cytopenieen bij kinderen > 1 maand. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun cytopenie (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1162 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische lupus erythematosus (SLE) die niet 

reageert op de conventionele therapie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: SLE (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1163 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Non-Hodgkin Lymfoom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: NHL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1164 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primaire vasculitis: bij kinderen> 1 maand. 

Verkorte indicatie: Vasculitis, primair (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1250 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Derde lijns behandelingen bij verschillende typen 

nefrotische syndromen zoals minimal change 

glomerulonefritis en FSGS bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, 3e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1251 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryovasculitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cryovasculitis (Volw.) 
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Indicatienummer: 1252 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: MCTD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCTD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1253 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapse systemische sclerose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1254 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente IgG4RD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente IgG4RD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1255 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente (auto)immunologisch 

gemedieerde interstitiële longziekten bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: (auto)Immunologisch gemedieerde interstitiële 

longziekte (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1256 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HLH bij solide organen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HLH bij solide organen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1282 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende scleritis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente scleritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1283 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende intraoculair 

lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent intraoculair lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1321 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pre B-ALL. 

Verkorte indicatie: Pre B-ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1322 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor intraoculair lymfoom bij 
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volwassenen. 

Verkorte indicatie: Intraoculair lymfoom, intravitraal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1323 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Moeilijk te behandelen uveitis bij volwassenen, 

wanneer meer gangbare medicatie onvoldoende 

effect heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1337 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneus voor therapieresistente uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis, intraveneus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1368 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: EBV reactivatie of PTLD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: EBV reactivatie of PTLD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1426 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bortezomib, cyclofosfamide, 

doxorubicine en prednison voor de behandeling van 

volwassen patiënten met niet eerder behandeld 

mantelcellymfoom die niet in aanmerking komen 

voor een hematopoëtische stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: MCL, 1e lijn, niet in aanmerking voor HSCT, combi 

met bortezomib, cyclofosfamide, doxorubicine en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1435 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met idelalisib voor de behandeling van 

volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) als eerstelijnsbehandeling als 

voortzetting van de behandeling bij patiënten met 

17p-deletie of TP53-mutatie bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor andere therapieën. 

Verkorte indicatie: CLL, 17p-deletie of TP53-mutatie, 1e lijn, combi met 

idelalisib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1508 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige refractaire Systemische Lupus 

Erythematosus (SLE) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1515 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Ernstige refractaire Lupus Nefritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Lupus Nefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1578 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Frequent recidiverend nefrotisch syndroom bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met venetoclax voor de behandeling 

van volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) die ten minste één andere therapie 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, combi met venetoclax (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TRUXIMA INFVLST CONCENTRAAT 10MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 16773187 

ATC Code: L01XC02 

Werkzame stof: RITUXIMAB 

Registratienummer: EU/1/16/1167/002 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Zowel add-on geneesmiddel als stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 470 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassen patiënten met ernstige actieve 

reumatoïde artritis die een inadequate respons of 

onverdraagbaarheid hebben ondervonden bij één of 

meer tumornecrosefactor (TNF)-blokkerende 

therapieën. 

Verkorte indicatie: RA, na aTNF, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2660 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met glucocorticoïden voor de 

behandeling van volwassen patiënten met ernstige, 

actieve granulomatose met polyangiitis (ziekte van 

Wegener, GPA) en microscopische polyangiitis (MPA). 

Verkorte indicatie: GPA of MPA, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2690 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met matig 

ernstige tot ernstige pemphigus vulgaris (PV). 

Verkorte indicatie: Pemphigus vulgaris 

 

 

Indicatienummer: 465 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

Chronisch Lymfatische Leukemie (CLL): In 

combinatie met chemotherapie voor de behandeling 

van patiënten met onbehandelde en 

recidiverende/refractaire CLL. 

Verkorte indicatie: CLL, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 466 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): de behandeling van nog 

niet eerder behandelde patiënten met stadium III-IV 

folliculair lymfoom in combinatie met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: FL, stadium III of IV, 1e lijn,  combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 467 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): onderhoudstherapie voor 

de behandeling van patiënten met folliculair lymfoom 

die responderen op inductietherapie. 

Verkorte indicatie: FL, onderhoudsbehandeling na inductie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 468 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): monotherapie voor de 

behandeling van patiënten met stadium III-IV 

folliculair lymfoom die chemoresistent zijn of bij wie 

een tweede of volgend recidief optreedt na 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Resistent of recidief FL, stadium III of IV, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 469 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): in combinatie met CHOP 

(cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine, 

prednisolon) chemotherapie voor de behandeling van 

patiënten met CD20 positief diffuus grootcellig B-cel 

non-Hodgkinlymfoom. 

Verkorte indicatie: CD20+ DLBCL, combi met CHOP (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 471 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: In combinatie met glucocorticoïden voor de inductie 

van remissie bij volwassen patiënten met ernstige, 

actieve granulomatose met polyangiitis (ziekte van 

Wegener, GPA) en microscopische polyangiitis (MPA). 

Verkorte indicatie: GPA of MPA, inductie van remissie, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1501 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassen patiënten met ernstige actieve 

reumatoïde artritis die een inadequate respons of 

onverdraagbaarheid hebben ondervonden bij een of 

meer ‘disease-modifying anti-rheumatic drugs’ 

(DMARD), waaronder een of meer 

tumornecrosefactor (TNF)-blokkerende therapieën. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD en aTNF, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 631 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele niertransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 636 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 641 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA - koude auto-immuun gemedieerde 

hemolytische anemie als eerstelijns lijn behandeling 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Koude AIHA, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 642 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA - warmte auto-immuun gemedieerde 

hemolytische anemie na falen op eerstelijns 

behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Warmte AIHA, >= 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 651 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti synthetase syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti synthetase syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 661 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis (AChR Myasthenia 

Gravis (MG), MuSK Myasthenia Gravis (MG) en 

Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS)). 

Ernstige vormen van myasthenia gravis waarbij 

immuunsuppressieve behandeling met prednison in 

combinatie met andere immuunsuppressieve 

medicatie heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 680 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende niet-infectieuze 

uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente niet-infectieuze uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 682 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van post-transplantatie 

lymfoproliferatieve ziekte (PTLD) na orgaan- of 

stamcel transplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PTLD na orgaantransplantatie of SCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van autoimmuun pancreatitis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun pancreatietis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 738 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryoglobulinemisch en granulomatosis met 

polyangiitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CV of GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 740 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van CD20 positieve lymfomen en 

lymfoproliferatieve aandoeningen (anders dan Non-

Hodgkin lymfoom (NHL) en M. Waldenstrom) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CD20+ positieve lymfomen of lymfoproliferatieve 

aandoeningen, niet NHL of WM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 741 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van CD20 positieve NHL (Non-

Hodgkin lymfoom) en  M. Waldenstrom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CD20+ NHL of WM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 746 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire dermato- of polymyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dermatomyositis of polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 752 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige neurologische autoimmuunaandoeningen 

(myasthenia gravis, multipele sclerose, limbische 

encephalitis, vasculitis, neuromyelitits optica etc.) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurologische auto-immuun ziekten (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 772 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Granulomatosis met polyangiitis (GPA) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 798 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ITP - Immuun gemedieerde trombocytopenische 

purpura als tweedelijns behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: ITP, 2e lijn (Volw.) 
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Indicatienummer: 810 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Behandeling van FVIII remmer bij 

hemofilie A en verworven hemofilie. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A en verworven hemofilie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 817 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Epstein-Barrvirus(EBV)-reactivatie/ Post 

transplant lymphoproliferative disease (=PTLD) bij 

kinderen > 1 maand. 

Verkorte indicatie: EBV of PTLD  (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 861 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myositis: o.a. refractaire dermato/polymyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 868 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronic lymphocytic inflammation with pontine 

perivascular enhancement responsive to steroids 

(CLIPPERS) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CLIPPERS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 870 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: NMDA receptor encephalitis (en eventuele andere 

voorkomende auto-immuun encephalitiden) bij 

kinderen als tweedelijnsbehandeling na falen 

eerstelijns immuuntherapie. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis of  auto-immuun encefalitis, 

2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 873 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Onderhoudsbehandeling bij patiënten met ANCA 
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geassocieerde vasculitis bij volwassenen in remissie 

waarbij azathioprine en methotrexaat als 

onderhoudstherapie niet kunnen worden gegeven 

dan wel eerder hebben gefaald. 

Verkorte indicatie: ANCA+ vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 876 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. Als 

tweedelijns behandeling bij falen dexamethason en 

intraveneus immunoglobuline (IVIG). 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom, 2de lijn (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 884 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pauvi-immuun glomerulonefritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pauci-immuun glomerulonefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 889 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primair centraal zenuwstelsel (CNS) lymfoom. 

Verkorte indicatie: Primair CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 897 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Refractaire Sjögren met ernstige 

orgaanbetrokkenheid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 918 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: TTP - Trombotische trombocytopenische purpura als 

tweedelijns behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TTP, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 924 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis van het centrale zenuwstelsel; syndroom 

van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS vasculitis of syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 926 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Zeldzame autoimmuun ziekten bij volwassenen. 
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Maintenancebehandeling voor GPA of PAN, 

aanvankelijk succesvol met inductietherapie 

behandeld met Rituximab. 

Verkorte indicatie: Zeldzame auto-immuunziekte (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 928 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Castleman bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 930 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Devic (Neuromyelitis optica) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 
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voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1158 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Steroïd afhankelijk nefrotisch syndroom bij kinderen 

> 1 maand. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, steroïd afhankelijk (Kind 1 

maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1159 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele niertransplantatie bij kinderen > 

1 maand. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 1 

maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1160 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Aandoeningen die kunnen leiden tot/preventie van) 

rejectie na niertransplantatie bij kinderen > 1 

maand. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, profylaxe (Kind 1 maand - 

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1161 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune cytopenieen bij kinderen > 1 maand. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun cytopenie (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1162 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische lupus erythematosus (SLE) die niet 

reageert op de conventionele therapie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: SLE (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1163 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Non-Hodgkin Lymfoom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: NHL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1164 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primaire vasculitis: bij kinderen> 1 maand. 

Verkorte indicatie: Vasculitis, primair (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1250 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Derde lijns behandelingen bij verschillende typen 

nefrotische syndromen zoals minimal change 

glomerulonefritis en FSGS bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, 3e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1251 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryovasculitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cryovasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1252 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: MCTD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCTD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1253 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapse systemische sclerose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1254 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente IgG4RD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente IgG4RD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1255 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente (auto)immunologisch 

gemedieerde interstitiële longziekten bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: (auto)Immunologisch gemedieerde interstitiële 

longziekte (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1256 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HLH bij solide organen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HLH bij solide organen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1282 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende scleritis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente scleritis (Volw.) 
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Indicatienummer: 1283 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende intraoculair 

lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent intraoculair lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1321 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pre B-ALL. 

Verkorte indicatie: Pre B-ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1322 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor intraoculair lymfoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Intraoculair lymfoom, intravitraal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1323 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Moeilijk te behandelen uveitis bij volwassenen, 

wanneer meer gangbare medicatie onvoldoende 

effect heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1337 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneus voor therapieresistente uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis, intraveneus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1368 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: EBV reactivatie of PTLD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: EBV reactivatie of PTLD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1426 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bortezomib, cyclofosfamide, 

doxorubicine en prednison voor de behandeling van 

volwassen patiënten met niet eerder behandeld 

mantelcellymfoom die niet in aanmerking komen 

voor een hematopoëtische stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: MCL, 1e lijn, niet in aanmerking voor HSCT, combi 

met bortezomib, cyclofosfamide, doxorubicine en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1435 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met idelalisib voor de behandeling van 
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volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) als eerstelijnsbehandeling als 

voortzetting van de behandeling bij patiënten met 

17p-deletie of TP53-mutatie bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor andere therapieën. 

Verkorte indicatie: CLL, 17p-deletie of TP53-mutatie, 1e lijn, combi met 

idelalisib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1508 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige refractaire Systemische Lupus 

Erythematosus (SLE) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1515 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige refractaire Lupus Nefritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Lupus Nefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1578 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Frequent recidiverend nefrotisch syndroom bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met venetoclax voor de behandeling 

van volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) die ten minste één andere therapie 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, combi met venetoclax (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TRUXIMA INFVLST CONCENTRAAT 10MG/ML FLACON 50ML 

 

Zindex nummer: 16348133 

ATC Code: L01XC02 

Werkzame stof: RITUXIMAB 

Registratienummer: EU/1/16/1167/001 

Fabrikant: MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Zowel add-on geneesmiddel als stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 470 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassen patiënten met ernstige actieve 
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reumatoïde artritis die een inadequate respons of 

onverdraagbaarheid hebben ondervonden bij één of 

meer tumornecrosefactor (TNF)-blokkerende 

therapieën. 

Verkorte indicatie: RA, na aTNF, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2660 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met glucocorticoïden voor de 

behandeling van volwassen patiënten met ernstige, 

actieve granulomatose met polyangiitis (ziekte van 

Wegener, GPA) en microscopische polyangiitis (MPA). 

Verkorte indicatie: GPA of MPA, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2690 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met matig 

ernstige tot ernstige pemphigus vulgaris (PV). 

Verkorte indicatie: Pemphigus vulgaris 

 

 

Indicatienummer: 465 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

Chronisch Lymfatische Leukemie (CLL): In 

combinatie met chemotherapie voor de behandeling 

van patiënten met onbehandelde en 

recidiverende/refractaire CLL. 

Verkorte indicatie: CLL, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 466 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): de behandeling van nog 

niet eerder behandelde patiënten met stadium III-IV 

folliculair lymfoom in combinatie met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: FL, stadium III of IV, 1e lijn,  combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 467 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): onderhoudstherapie voor 

de behandeling van patiënten met folliculair lymfoom 

die responderen op inductietherapie. 

Verkorte indicatie: FL, onderhoudsbehandeling na inductie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 468 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): monotherapie voor de 

behandeling van patiënten met stadium III-IV 

folliculair lymfoom die chemoresistent zijn of bij wie 

een tweede of volgend recidief optreedt na 
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chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Resistent of recidief FL, stadium III of IV, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 469 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): in combinatie met CHOP 

(cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine, 

prednisolon) chemotherapie voor de behandeling van 

patiënten met CD20 positief diffuus grootcellig B-cel 

non-Hodgkinlymfoom. 

Verkorte indicatie: CD20+ DLBCL, combi met CHOP (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 471 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met glucocorticoïden voor de inductie 

van remissie bij volwassen patiënten met ernstige, 

actieve granulomatose met polyangiitis (ziekte van 

Wegener, GPA) en microscopische polyangiitis (MPA). 

Verkorte indicatie: GPA of MPA, inductie van remissie, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1501 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassen patiënten met ernstige actieve 

reumatoïde artritis die een inadequate respons of 

onverdraagbaarheid hebben ondervonden bij een of 

meer ‘disease-modifying anti-rheumatic drugs’ 

(DMARD), waaronder een of meer 

tumornecrosefactor (TNF)-blokkerende therapieën. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD en aTNF, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 631 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele niertransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 636 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 641 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA - koude auto-immuun gemedieerde 

hemolytische anemie als eerstelijns lijn behandeling 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Koude AIHA, 1e lijn (Volw.) 
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Indicatienummer: 642 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA - warmte auto-immuun gemedieerde 

hemolytische anemie na falen op eerstelijns 

behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Warmte AIHA, >= 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 651 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti synthetase syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti synthetase syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 661 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis (AChR Myasthenia 

Gravis (MG), MuSK Myasthenia Gravis (MG) en 

Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS)). 

Ernstige vormen van myasthenia gravis waarbij 

immuunsuppressieve behandeling met prednison in 

combinatie met andere immuunsuppressieve 

medicatie heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 680 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende niet-infectieuze 

uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente niet-infectieuze uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 682 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van post-transplantatie 

lymfoproliferatieve ziekte (PTLD) na orgaan- of 

stamcel transplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PTLD na orgaantransplantatie of SCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van autoimmuun pancreatitis bij 
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volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun pancreatietis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 738 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryoglobulinemisch en granulomatosis met 

polyangiitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CV of GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 740 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van CD20 positieve lymfomen en 

lymfoproliferatieve aandoeningen (anders dan Non-

Hodgkin lymfoom (NHL) en M. Waldenstrom) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CD20+ positieve lymfomen of lymfoproliferatieve 

aandoeningen, niet NHL of WM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 741 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van CD20 positieve NHL (Non-

Hodgkin lymfoom) en  M. Waldenstrom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CD20+ NHL of WM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 746 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire dermato- of polymyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dermatomyositis of polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 752 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige neurologische autoimmuunaandoeningen 

(myasthenia gravis, multipele sclerose, limbische 

encephalitis, vasculitis, neuromyelitits optica etc.) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurologische auto-immuun ziekten (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 772 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Granulomatosis met polyangiitis (GPA) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: GPA (Volw.) 
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Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 798 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ITP - Immuun gemedieerde trombocytopenische 

purpura als tweedelijns behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: ITP, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 810 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Behandeling van FVIII remmer bij 

hemofilie A en verworven hemofilie. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A en verworven hemofilie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 817 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Epstein-Barrvirus(EBV)-reactivatie/ Post 

transplant lymphoproliferative disease (=PTLD) bij 

kinderen > 1 maand. 

Verkorte indicatie: EBV of PTLD  (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 861 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myositis: o.a. refractaire dermato/polymyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 868 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronic lymphocytic inflammation with pontine 

perivascular enhancement responsive to steroids 

(CLIPPERS) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CLIPPERS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 870 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: NMDA receptor encephalitis (en eventuele andere 

voorkomende auto-immuun encephalitiden) bij 

kinderen als tweedelijnsbehandeling na falen 

eerstelijns immuuntherapie. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis of  auto-immuun encefalitis, 

2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 873 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Onderhoudsbehandeling bij patiënten met ANCA 

geassocieerde vasculitis bij volwassenen in remissie 

waarbij azathioprine en methotrexaat als 

onderhoudstherapie niet kunnen worden gegeven 

dan wel eerder hebben gefaald. 

Verkorte indicatie: ANCA+ vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 876 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. Als 

tweedelijns behandeling bij falen dexamethason en 

intraveneus immunoglobuline (IVIG). 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom, 2de lijn (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 884 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pauvi-immuun glomerulonefritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pauci-immuun glomerulonefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 889 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primair centraal zenuwstelsel (CNS) lymfoom. 

Verkorte indicatie: Primair CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 897 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Refractaire Sjögren met ernstige 

orgaanbetrokkenheid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 
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Indicatienummer: 918 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: TTP - Trombotische trombocytopenische purpura als 

tweedelijns behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TTP, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 924 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis van het centrale zenuwstelsel; syndroom 

van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS vasculitis of syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 926 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Zeldzame autoimmuun ziekten bij volwassenen. 

Maintenancebehandeling voor GPA of PAN, 

aanvankelijk succesvol met inductietherapie 

behandeld met Rituximab. 

Verkorte indicatie: Zeldzame auto-immuunziekte (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 928 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Castleman bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 930 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Devic (Neuromyelitis optica) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1158 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Steroïd afhankelijk nefrotisch syndroom bij kinderen 

> 1 maand. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, steroïd afhankelijk (Kind 1 

maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1159 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele niertransplantatie bij kinderen > 

1 maand. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 1 

maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1160 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Aandoeningen die kunnen leiden tot/preventie van) 

rejectie na niertransplantatie bij kinderen > 1 

maand. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, profylaxe (Kind 1 maand - 

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1161 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune cytopenieen bij kinderen > 1 maand. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun cytopenie (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1162 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Systemische lupus erythematosus (SLE) die niet 

reageert op de conventionele therapie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: SLE (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1163 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Non-Hodgkin Lymfoom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: NHL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1164 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primaire vasculitis: bij kinderen> 1 maand. 

Verkorte indicatie: Vasculitis, primair (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1250 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Derde lijns behandelingen bij verschillende typen 

nefrotische syndromen zoals minimal change 

glomerulonefritis en FSGS bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, 3e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1251 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryovasculitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cryovasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1252 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: MCTD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCTD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1253 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapse systemische sclerose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1254 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente IgG4RD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente IgG4RD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1255 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Therapieresistente (auto)immunologisch 

gemedieerde interstitiële longziekten bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: (auto)Immunologisch gemedieerde interstitiële 

longziekte (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1256 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HLH bij solide organen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HLH bij solide organen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1282 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende scleritis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente scleritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1283 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende intraoculair 

lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent intraoculair lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1321 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pre B-ALL. 

Verkorte indicatie: Pre B-ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1322 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor intraoculair lymfoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Intraoculair lymfoom, intravitraal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1323 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Moeilijk te behandelen uveitis bij volwassenen, 

wanneer meer gangbare medicatie onvoldoende 

effect heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1337 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneus voor therapieresistente uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis, intraveneus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1368 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: EBV reactivatie of PTLD bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: EBV reactivatie of PTLD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1426 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bortezomib, cyclofosfamide, 

doxorubicine en prednison voor de behandeling van 

volwassen patiënten met niet eerder behandeld 

mantelcellymfoom die niet in aanmerking komen 

voor een hematopoëtische stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: MCL, 1e lijn, niet in aanmerking voor HSCT, combi 

met bortezomib, cyclofosfamide, doxorubicine en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1435 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met idelalisib voor de behandeling van 

volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) als eerstelijnsbehandeling als 

voortzetting van de behandeling bij patiënten met 

17p-deletie of TP53-mutatie bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor andere therapieën. 

Verkorte indicatie: CLL, 17p-deletie of TP53-mutatie, 1e lijn, combi met 

idelalisib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1508 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige refractaire Systemische Lupus 

Erythematosus (SLE) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1515 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige refractaire Lupus Nefritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Lupus Nefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1578 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Frequent recidiverend nefrotisch syndroom bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met venetoclax voor de behandeling 

van volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) die ten minste één andere therapie 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, combi met venetoclax (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 
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Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TRUXIMA INFVLST CONCENTRAAT 10MG/ML FLACON 50ML 

 

Zindex nummer: 16734238 

ATC Code: L01XC02 

Werkzame stof: RITUXIMAB 

Registratienummer: EU/1/16/1167/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Zowel add-on geneesmiddel als stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 470 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassen patiënten met ernstige actieve 

reumatoïde artritis die een inadequate respons of 

onverdraagbaarheid hebben ondervonden bij één of 

meer tumornecrosefactor (TNF)-blokkerende 

therapieën. 

Verkorte indicatie: RA, na aTNF, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2660 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met glucocorticoïden voor de 

behandeling van volwassen patiënten met ernstige, 

actieve granulomatose met polyangiitis (ziekte van 

Wegener, GPA) en microscopische polyangiitis (MPA). 

Verkorte indicatie: GPA of MPA, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2690 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met matig 

ernstige tot ernstige pemphigus vulgaris (PV). 

Verkorte indicatie: Pemphigus vulgaris 

 

 

Indicatienummer: 465 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

Chronisch Lymfatische Leukemie (CLL): In 

combinatie met chemotherapie voor de behandeling 

van patiënten met onbehandelde en 

recidiverende/refractaire CLL. 

Verkorte indicatie: CLL, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 466 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): de behandeling van nog 

niet eerder behandelde patiënten met stadium III-IV 

folliculair lymfoom in combinatie met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: FL, stadium III of IV, 1e lijn,  combi (Volw.) 
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Indicatienummer: 467 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): onderhoudstherapie voor 

de behandeling van patiënten met folliculair lymfoom 

die responderen op inductietherapie. 

Verkorte indicatie: FL, onderhoudsbehandeling na inductie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 468 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): monotherapie voor de 

behandeling van patiënten met stadium III-IV 

folliculair lymfoom die chemoresistent zijn of bij wie 

een tweede of volgend recidief optreedt na 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Resistent of recidief FL, stadium III of IV, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 469 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): in combinatie met CHOP 

(cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine, 

prednisolon) chemotherapie voor de behandeling van 

patiënten met CD20 positief diffuus grootcellig B-cel 

non-Hodgkinlymfoom. 

Verkorte indicatie: CD20+ DLBCL, combi met CHOP (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 471 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met glucocorticoïden voor de inductie 

van remissie bij volwassen patiënten met ernstige, 

actieve granulomatose met polyangiitis (ziekte van 

Wegener, GPA) en microscopische polyangiitis (MPA). 

Verkorte indicatie: GPA of MPA, inductie van remissie, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1501 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassen patiënten met ernstige actieve 

reumatoïde artritis die een inadequate respons of 

onverdraagbaarheid hebben ondervonden bij een of 

meer ‘disease-modifying anti-rheumatic drugs’ 

(DMARD), waaronder een of meer 

tumornecrosefactor (TNF)-blokkerende therapieën. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD en aTNF, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 631 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele niertransplantatie bij 
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volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 636 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 641 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA - koude auto-immuun gemedieerde 

hemolytische anemie als eerstelijns lijn behandeling 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Koude AIHA, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 642 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA - warmte auto-immuun gemedieerde 

hemolytische anemie na falen op eerstelijns 

behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Warmte AIHA, >= 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 651 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti synthetase syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti synthetase syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 661 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis (AChR Myasthenia 

Gravis (MG), MuSK Myasthenia Gravis (MG) en 

Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS)). 

Ernstige vormen van myasthenia gravis waarbij 

immuunsuppressieve behandeling met prednison in 

combinatie met andere immuunsuppressieve 

medicatie heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 680 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende niet-infectieuze 

uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente niet-infectieuze uveïtis (Volw.) 
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Indicatienummer: 682 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van post-transplantatie 

lymfoproliferatieve ziekte (PTLD) na orgaan- of 

stamcel transplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PTLD na orgaantransplantatie of SCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van autoimmuun pancreatitis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun pancreatietis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 738 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryoglobulinemisch en granulomatosis met 

polyangiitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CV of GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 740 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van CD20 positieve lymfomen en 

lymfoproliferatieve aandoeningen (anders dan Non-

Hodgkin lymfoom (NHL) en M. Waldenstrom) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CD20+ positieve lymfomen of lymfoproliferatieve 

aandoeningen, niet NHL of WM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 741 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van CD20 positieve NHL (Non-

Hodgkin lymfoom) en  M. Waldenstrom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CD20+ NHL of WM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 746 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire dermato- of polymyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dermatomyositis of polymyositis (Volw.) 
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Indicatienummer: 752 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige neurologische autoimmuunaandoeningen 

(myasthenia gravis, multipele sclerose, limbische 

encephalitis, vasculitis, neuromyelitits optica etc.) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurologische auto-immuun ziekten (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 772 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Granulomatosis met polyangiitis (GPA) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 798 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ITP - Immuun gemedieerde trombocytopenische 

purpura als tweedelijns behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: ITP, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 810 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Behandeling van FVIII remmer bij 

hemofilie A en verworven hemofilie. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A en verworven hemofilie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 817 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Epstein-Barrvirus(EBV)-reactivatie/ Post 

transplant lymphoproliferative disease (=PTLD) bij 

kinderen > 1 maand. 

Verkorte indicatie: EBV of PTLD  (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 861 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myositis: o.a. refractaire dermato/polymyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myositis (Volw.) 
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Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 868 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronic lymphocytic inflammation with pontine 

perivascular enhancement responsive to steroids 

(CLIPPERS) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CLIPPERS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 870 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: NMDA receptor encephalitis (en eventuele andere 

voorkomende auto-immuun encephalitiden) bij 

kinderen als tweedelijnsbehandeling na falen 

eerstelijns immuuntherapie. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis of  auto-immuun encefalitis, 

2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 873 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Onderhoudsbehandeling bij patiënten met ANCA 

geassocieerde vasculitis bij volwassenen in remissie 

waarbij azathioprine en methotrexaat als 

onderhoudstherapie niet kunnen worden gegeven 

dan wel eerder hebben gefaald. 

Verkorte indicatie: ANCA+ vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 876 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. Als 

tweedelijns behandeling bij falen dexamethason en 

intraveneus immunoglobuline (IVIG). 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom, 2de lijn (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 884 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pauvi-immuun glomerulonefritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pauci-immuun glomerulonefritis (Volw.) 
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Indicatienummer: 889 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primair centraal zenuwstelsel (CNS) lymfoom. 

Verkorte indicatie: Primair CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 897 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Refractaire Sjögren met ernstige 

orgaanbetrokkenheid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 918 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: TTP - Trombotische trombocytopenische purpura als 

tweedelijns behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TTP, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 924 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis van het centrale zenuwstelsel; syndroom 

van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS vasculitis of syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 926 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Zeldzame autoimmuun ziekten bij volwassenen. 

Maintenancebehandeling voor GPA of PAN, 

aanvankelijk succesvol met inductietherapie 

behandeld met Rituximab. 

Verkorte indicatie: Zeldzame auto-immuunziekte (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 928 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Castleman bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 930 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Devic (Neuromyelitis optica) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 
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Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1158 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Steroïd afhankelijk nefrotisch syndroom bij kinderen 

> 1 maand. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, steroïd afhankelijk (Kind 1 

maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1159 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele niertransplantatie bij kinderen > 

1 maand. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 1 

maand - 18 jaar) 
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Indicatienummer: 1160 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Aandoeningen die kunnen leiden tot/preventie van) 

rejectie na niertransplantatie bij kinderen > 1 

maand. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, profylaxe (Kind 1 maand - 

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1161 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune cytopenieen bij kinderen > 1 maand. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun cytopenie (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1162 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische lupus erythematosus (SLE) die niet 

reageert op de conventionele therapie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: SLE (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1163 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Non-Hodgkin Lymfoom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: NHL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1164 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primaire vasculitis: bij kinderen> 1 maand. 

Verkorte indicatie: Vasculitis, primair (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1250 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Derde lijns behandelingen bij verschillende typen 

nefrotische syndromen zoals minimal change 

glomerulonefritis en FSGS bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, 3e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1251 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryovasculitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cryovasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1252 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: MCTD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCTD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1253 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapse systemische sclerose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1254 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente IgG4RD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente IgG4RD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1255 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente (auto)immunologisch 

gemedieerde interstitiële longziekten bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: (auto)Immunologisch gemedieerde interstitiële 

longziekte (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1256 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HLH bij solide organen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HLH bij solide organen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1282 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende scleritis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente scleritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1283 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende intraoculair 

lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent intraoculair lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1321 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pre B-ALL. 

Verkorte indicatie: Pre B-ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1322 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor intraoculair lymfoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Intraoculair lymfoom, intravitraal (Volw.) 
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Indicatienummer: 1323 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Moeilijk te behandelen uveitis bij volwassenen, 

wanneer meer gangbare medicatie onvoldoende 

effect heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1337 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneus voor therapieresistente uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis, intraveneus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1368 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: EBV reactivatie of PTLD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: EBV reactivatie of PTLD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1426 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bortezomib, cyclofosfamide, 

doxorubicine en prednison voor de behandeling van 

volwassen patiënten met niet eerder behandeld 

mantelcellymfoom die niet in aanmerking komen 

voor een hematopoëtische stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: MCL, 1e lijn, niet in aanmerking voor HSCT, combi 

met bortezomib, cyclofosfamide, doxorubicine en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1435 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met idelalisib voor de behandeling van 

volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) als eerstelijnsbehandeling als 

voortzetting van de behandeling bij patiënten met 

17p-deletie of TP53-mutatie bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor andere therapieën. 

Verkorte indicatie: CLL, 17p-deletie of TP53-mutatie, 1e lijn, combi met 

idelalisib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1508 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige refractaire Systemische Lupus 

Erythematosus (SLE) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1515 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige refractaire Lupus Nefritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Lupus Nefritis (Volw.) 
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Indicatienummer: 1578 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Frequent recidiverend nefrotisch syndroom bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met venetoclax voor de behandeling 

van volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) die ten minste één andere therapie 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, combi met venetoclax (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TRUXIMA INFVLST CONCENTRAAT 10MG/ML FLACON 50ML 

 

Zindex nummer: 16773195 

ATC Code: L01XC02 

Werkzame stof: RITUXIMAB 

Registratienummer: EU/1/16/1167/001 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Zowel add-on geneesmiddel als stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 470 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassen patiënten met ernstige actieve 

reumatoïde artritis die een inadequate respons of 

onverdraagbaarheid hebben ondervonden bij één of 

meer tumornecrosefactor (TNF)-blokkerende 

therapieën. 

Verkorte indicatie: RA, na aTNF, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2660 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met glucocorticoïden voor de 

behandeling van volwassen patiënten met ernstige, 

actieve granulomatose met polyangiitis (ziekte van 

Wegener, GPA) en microscopische polyangiitis (MPA). 

Verkorte indicatie: GPA of MPA, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2690 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met matig 

ernstige tot ernstige pemphigus vulgaris (PV). 

Verkorte indicatie: Pemphigus vulgaris 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3933 van 4271 

 

Indicatienummer: 465 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

Chronisch Lymfatische Leukemie (CLL): In 

combinatie met chemotherapie voor de behandeling 

van patiënten met onbehandelde en 

recidiverende/refractaire CLL. 

Verkorte indicatie: CLL, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 466 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): de behandeling van nog 

niet eerder behandelde patiënten met stadium III-IV 

folliculair lymfoom in combinatie met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: FL, stadium III of IV, 1e lijn,  combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 467 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): onderhoudstherapie voor 

de behandeling van patiënten met folliculair lymfoom 

die responderen op inductietherapie. 

Verkorte indicatie: FL, onderhoudsbehandeling na inductie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 468 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): monotherapie voor de 

behandeling van patiënten met stadium III-IV 

folliculair lymfoom die chemoresistent zijn of bij wie 

een tweede of volgend recidief optreedt na 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: Resistent of recidief FL, stadium III of IV, mono 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 469 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met Non-

Hodgkin Lymfoom (NHL): in combinatie met CHOP 

(cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine, 

prednisolon) chemotherapie voor de behandeling van 

patiënten met CD20 positief diffuus grootcellig B-cel 

non-Hodgkinlymfoom. 

Verkorte indicatie: CD20+ DLBCL, combi met CHOP (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 471 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met glucocorticoïden voor de inductie 

van remissie bij volwassen patiënten met ernstige, 

actieve granulomatose met polyangiitis (ziekte van 

Wegener, GPA) en microscopische polyangiitis (MPA). 
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Verkorte indicatie: GPA of MPA, inductie van remissie, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1501 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassen patiënten met ernstige actieve 

reumatoïde artritis die een inadequate respons of 

onverdraagbaarheid hebben ondervonden bij een of 

meer ‘disease-modifying anti-rheumatic drugs’ 

(DMARD), waaronder een of meer 

tumornecrosefactor (TNF)-blokkerende therapieën. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD en aTNF, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 631 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele niertransplantatie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 636 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: ADEM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 641 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA - koude auto-immuun gemedieerde 

hemolytische anemie als eerstelijns lijn behandeling 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Koude AIHA, 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 642 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: AIHA - warmte auto-immuun gemedieerde 

hemolytische anemie na falen op eerstelijns 

behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Warmte AIHA, >= 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 651 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti synthetase syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti synthetase syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 661 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis (AChR Myasthenia 

Gravis (MG), MuSK Myasthenia Gravis (MG) en 

Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS)). 

Ernstige vormen van myasthenia gravis waarbij 

immuunsuppressieve behandeling met prednison in 

combinatie met andere immuunsuppressieve 

medicatie heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: Myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 680 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende niet-infectieuze 

uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente niet-infectieuze uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 682 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van post-transplantatie 

lymfoproliferatieve ziekte (PTLD) na orgaan- of 

stamcel transplantatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PTLD na orgaantransplantatie of SCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 684 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van verworven hemofilie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Verworven hemofilie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 688 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van autoimmuun pancreatitis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun pancreatietis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 725 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bulleus pemphigoid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Bulleus pemphigoid (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 738 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryoglobulinemisch en granulomatosis met 

polyangiitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CV of GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 740 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van CD20 positieve lymfomen en 

lymfoproliferatieve aandoeningen (anders dan Non-

Hodgkin lymfoom (NHL) en M. Waldenstrom) bij 
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volwassenen. 

Verkorte indicatie: CD20+ positieve lymfomen of lymfoproliferatieve 

aandoeningen, niet NHL of WM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 741 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van CD20 positieve NHL (Non-

Hodgkin lymfoom) en  M. Waldenstrom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: CD20+ NHL of WM (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 746 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire dermato- of polymyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dermatomyositis of polymyositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 752 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige neurologische autoimmuunaandoeningen 

(myasthenia gravis, multipele sclerose, limbische 

encephalitis, vasculitis, neuromyelitits optica etc.) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurologische auto-immuun ziekten (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 772 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Granulomatosis met polyangiitis (GPA) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: GPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 775 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: GVHD - Chronische graft-versus-host-disease bij 

volwassenen [Tweedelijns behandeling]. 

Verkorte indicatie: Chronische GVHD, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 782 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: IgM paraproteinemie (PNP) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IgM paraproteinemie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 798 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ITP - Immuun gemedieerde trombocytopenische 

purpura als tweedelijns behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: ITP, 2e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 810 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Kinderen: Behandeling van FVIII remmer bij 

hemofilie A en verworven hemofilie. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A en verworven hemofilie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 817 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Epstein-Barrvirus(EBV)-reactivatie/ Post 

transplant lymphoproliferative disease (=PTLD) bij 

kinderen > 1 maand. 

Verkorte indicatie: EBV of PTLD  (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 861 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Myositis: o.a. refractaire dermato/polymyositis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Myositis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 863 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neuromyelitis optica spectrum ziekten bij kinderen 

en volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 868 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chronic lymphocytic inflammation with pontine 

perivascular enhancement responsive to steroids 

(CLIPPERS) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CLIPPERS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 870 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: NMDA receptor encephalitis (en eventuele andere 

voorkomende auto-immuun encephalitiden) bij 

kinderen als tweedelijnsbehandeling na falen 

eerstelijns immuuntherapie. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis of  auto-immuun encefalitis, 

2de lijn (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 873 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Onderhoudsbehandeling bij patiënten met ANCA 

geassocieerde vasculitis bij volwassenen in remissie 

waarbij azathioprine en methotrexaat als 

onderhoudstherapie niet kunnen worden gegeven 

dan wel eerder hebben gefaald. 
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Verkorte indicatie: ANCA+ vasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 876 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom bij kinderen. Als 

tweedelijns behandeling bij falen dexamethason en 

intraveneus immunoglobuline (IVIG). 

Verkorte indicatie: Opsoclonus myoclonus syndroom, 2de lijn (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 884 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pauvi-immuun glomerulonefritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pauci-immuun glomerulonefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 889 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primair centraal zenuwstelsel (CNS) lymfoom. 

Verkorte indicatie: Primair CNS lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 897 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Refractaire Sjögren met ernstige 

orgaanbetrokkenheid bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 918 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: TTP - Trombotische trombocytopenische purpura als 

tweedelijns behandeling bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TTP, >= 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 924 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Vasculitis van het centrale zenuwstelsel; syndroom 

van Susac bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: CNS vasculitis of syndroom van Susac (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 926 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Zeldzame autoimmuun ziekten bij volwassenen. 

Maintenancebehandeling voor GPA of PAN, 

aanvankelijk succesvol met inductietherapie 

behandeld met Rituximab. 

Verkorte indicatie: Zeldzame auto-immuunziekte (Volw.) 
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Indicatienummer: 928 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Castleman bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 930 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Devic (Neuromyelitis optica) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: NMO (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 945 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Von Willebrandziekte. 

Verkorte indicatie: VWD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-
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18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1158 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Steroïd afhankelijk nefrotisch syndroom bij kinderen 

> 1 maand. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, steroïd afhankelijk (Kind 1 

maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1159 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: ABO incompatibele niertransplantatie bij kinderen > 

1 maand. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, ABO incompatibel (Kind 1 

maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1160 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Aandoeningen die kunnen leiden tot/preventie van) 

rejectie na niertransplantatie bij kinderen > 1 

maand. 

Verkorte indicatie: Orgaantransplantatie, nier, profylaxe (Kind 1 maand - 

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1161 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmune cytopenieen bij kinderen > 1 maand. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun cytopenie (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1162 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische lupus erythematosus (SLE) die niet 

reageert op de conventionele therapie bij kinderen. 

Verkorte indicatie: SLE (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1163 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Non-Hodgkin Lymfoom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: NHL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1164 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Primaire vasculitis: bij kinderen> 1 maand. 

Verkorte indicatie: Vasculitis, primair (Kind 1 maand - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 
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Indicatienummer: 1250 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Derde lijns behandelingen bij verschillende typen 

nefrotische syndromen zoals minimal change 

glomerulonefritis en FSGS bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom, 3e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1251 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cryovasculitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cryovasculitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1252 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: MCTD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: MCTD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1253 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapse systemische sclerose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Systemische sclerose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1254 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente IgG4RD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente IgG4RD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1255 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente (auto)immunologisch 

gemedieerde interstitiële longziekten bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: (auto)Immunologisch gemedieerde interstitiële 

longziekte (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1256 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: HLH bij solide organen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HLH bij solide organen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1282 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van niet reagerende scleritis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente scleritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1283 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Behandeling van niet reagerende intraoculair 

lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent intraoculair lymfoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1321 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pre B-ALL. 

Verkorte indicatie: Pre B-ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1322 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor intraoculair lymfoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Intraoculair lymfoom, intravitraal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1323 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Moeilijk te behandelen uveitis bij volwassenen, 

wanneer meer gangbare medicatie onvoldoende 

effect heeft gehad. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1337 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intraveneus voor therapieresistente uveïtis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente uveïtis, intraveneus (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1368 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: EBV reactivatie of PTLD bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: EBV reactivatie of PTLD (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1426 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bortezomib, cyclofosfamide, 

doxorubicine en prednison voor de behandeling van 

volwassen patiënten met niet eerder behandeld 

mantelcellymfoom die niet in aanmerking komen 

voor een hematopoëtische stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: MCL, 1e lijn, niet in aanmerking voor HSCT, combi 

met bortezomib, cyclofosfamide, doxorubicine en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1435 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met idelalisib voor de behandeling van 

volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) als eerstelijnsbehandeling als 

voortzetting van de behandeling bij patiënten met 

17p-deletie of TP53-mutatie bij patiënten die niet in 
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aanmerking komen voor andere therapieën. 

Verkorte indicatie: CLL, 17p-deletie of TP53-mutatie, 1e lijn, combi met 

idelalisib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1508 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige refractaire Systemische Lupus 

Erythematosus (SLE) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1515 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige refractaire Lupus Nefritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Lupus Nefritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1578 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Frequent recidiverend nefrotisch syndroom bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: Nefrotisch syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2646 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met venetoclax voor de behandeling 

van volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) die ten minste één andere therapie 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, combi met venetoclax (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TYSABRI INFVLST CONC 20MG/ML FLACON 15ML 

 

Zindex nummer: 15189724 

ATC Code: L04AA23 

Werkzame stof: NATALIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/06/346/001 

Fabrikant: BIOGEN NETHERLANDS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 391 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Enkelvoudige ziektemodificerende therapie bij 

volwassenen met zeer actieve relapsing-remitting 

multiple sclerose (MS) bij patiënten met zeer actieve 

ziekte ondanks een volledige en adequate 

behandeling met ten minste één ziektemodificerende 

therapie (disease modifying therapy, DMT). 
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Verkorte indicatie: MS, Relapse-Remitting, na 1 DMT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 392 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Enkelvoudige ziektemodificerende therapie bij 

volwassenen met zeer actieve relapsing-remitting 

multiple sclerose (MS) bij patiënten met zich snel 

ontwikkelende ernstige relapsing-remitting multiple 

sclerose, gedefinieerd door 2 of meer invaliderende 

relapses in één jaar, en met 1 of meer gadolinium 

aankleurende laesies op de hersen-MRI of een 

significant toename van de lading van T2-laesies in 

vergelijking met een eerdere recente MRI. 

Verkorte indicatie: MS, Relapse-Remitting (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 652 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-Hu encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-Hu encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TYSABRI INFVLST CONC 20MG/ML FLACON 15ML 

 

Zindex nummer: 15901521 

ATC Code: L04AA23 

Werkzame stof: NATALIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/06/346/001 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 391 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Enkelvoudige ziektemodificerende therapie bij 

volwassenen met zeer actieve relapsing-remitting 

multiple sclerose (MS) bij patiënten met zeer actieve 

ziekte ondanks een volledige en adequate 

behandeling met ten minste één ziektemodificerende 

therapie (disease modifying therapy, DMT). 

Verkorte indicatie: MS, Relapse-Remitting, na 1 DMT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 392 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Enkelvoudige ziektemodificerende therapie bij 

volwassenen met zeer actieve relapsing-remitting 

multiple sclerose (MS) bij patiënten met zich snel 

ontwikkelende ernstige relapsing-remitting multiple 

sclerose, gedefinieerd door 2 of meer invaliderende 

relapses in één jaar, en met 1 of meer gadolinium 
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aankleurende laesies op de hersen-MRI of een 

significant toename van de lading van T2-laesies in 

vergelijking met een eerdere recente MRI. 

Verkorte indicatie: MS, Relapse-Remitting (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 652 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-Hu encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-Hu encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TYSABRI INFVLST CONC 20MG/ML FLACON 15ML 

 

Zindex nummer: 15910121 

ATC Code: L04AA23 

Werkzame stof: NATALIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/06/346/001 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 391 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Enkelvoudige ziektemodificerende therapie bij 

volwassenen met zeer actieve relapsing-remitting 

multiple sclerose (MS) bij patiënten met zeer actieve 

ziekte ondanks een volledige en adequate 

behandeling met ten minste één ziektemodificerende 

therapie (disease modifying therapy, DMT). 

Verkorte indicatie: MS, Relapse-Remitting, na 1 DMT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 392 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Enkelvoudige ziektemodificerende therapie bij 

volwassenen met zeer actieve relapsing-remitting 

multiple sclerose (MS) bij patiënten met zich snel 

ontwikkelende ernstige relapsing-remitting multiple 

sclerose, gedefinieerd door 2 of meer invaliderende 

relapses in één jaar, en met 1 of meer gadolinium 

aankleurende laesies op de hersen-MRI of een 

significant toename van de lading van T2-laesies in 

vergelijking met een eerdere recente MRI. 

Verkorte indicatie: MS, Relapse-Remitting (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 652 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-Hu encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-Hu encefalitis (Volw.) 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3946 van 4271 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TYSABRI INFVLST CONC 20MG/ML FLACON 15ML 

 

Zindex nummer: 15930114 

ATC Code: L04AA23 

Werkzame stof: NATALIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/06/346/001 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 391 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Enkelvoudige ziektemodificerende therapie bij 

volwassenen met zeer actieve relapsing-remitting 

multiple sclerose (MS) bij patiënten met zeer actieve 

ziekte ondanks een volledige en adequate 

behandeling met ten minste één ziektemodificerende 

therapie (disease modifying therapy, DMT). 

Verkorte indicatie: MS, Relapse-Remitting, na 1 DMT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 392 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Enkelvoudige ziektemodificerende therapie bij 

volwassenen met zeer actieve relapsing-remitting 

multiple sclerose (MS) bij patiënten met zich snel 

ontwikkelende ernstige relapsing-remitting multiple 

sclerose, gedefinieerd door 2 of meer invaliderende 

relapses in één jaar, en met 1 of meer gadolinium 

aankleurende laesies op de hersen-MRI of een 

significant toename van de lading van T2-laesies in 

vergelijking met een eerdere recente MRI. 

Verkorte indicatie: MS, Relapse-Remitting (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 652 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-Hu encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-Hu encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TYSABRI INFVLST CONC 20MG/ML FLACON 15ML 

 

Zindex nummer: 15930920 

ATC Code: L04AA23 
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Werkzame stof: NATALIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/06/346/001 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 391 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Enkelvoudige ziektemodificerende therapie bij 

volwassenen met zeer actieve relapsing-remitting 

multiple sclerose (MS) bij patiënten met zeer actieve 

ziekte ondanks een volledige en adequate 

behandeling met ten minste één ziektemodificerende 

therapie (disease modifying therapy, DMT). 

Verkorte indicatie: MS, Relapse-Remitting, na 1 DMT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 392 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Enkelvoudige ziektemodificerende therapie bij 

volwassenen met zeer actieve relapsing-remitting 

multiple sclerose (MS) bij patiënten met zich snel 

ontwikkelende ernstige relapsing-remitting multiple 

sclerose, gedefinieerd door 2 of meer invaliderende 

relapses in één jaar, en met 1 of meer gadolinium 

aankleurende laesies op de hersen-MRI of een 

significant toename van de lading van T2-laesies in 

vergelijking met een eerdere recente MRI. 

Verkorte indicatie: MS, Relapse-Remitting (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 652 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-Hu encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-Hu encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TYSABRI INFVLST CONC 20MG/ML FLACON 15ML 

 

Zindex nummer: 15971481 

ATC Code: L04AA23 

Werkzame stof: NATALIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/06/346/001 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 391 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Enkelvoudige ziektemodificerende therapie bij 

volwassenen met zeer actieve relapsing-remitting 

multiple sclerose (MS) bij patiënten met zeer actieve 

ziekte ondanks een volledige en adequate 
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behandeling met ten minste één ziektemodificerende 

therapie (disease modifying therapy, DMT). 

Verkorte indicatie: MS, Relapse-Remitting, na 1 DMT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 392 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Enkelvoudige ziektemodificerende therapie bij 

volwassenen met zeer actieve relapsing-remitting 

multiple sclerose (MS) bij patiënten met zich snel 

ontwikkelende ernstige relapsing-remitting multiple 

sclerose, gedefinieerd door 2 of meer invaliderende 

relapses in één jaar, en met 1 of meer gadolinium 

aankleurende laesies op de hersen-MRI of een 

significant toename van de lading van T2-laesies in 

vergelijking met een eerdere recente MRI. 

Verkorte indicatie: MS, Relapse-Remitting (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 652 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-Hu encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-Hu encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TYSABRI INFVLST CONC 20MG/ML FLACON 15ML 

 

Zindex nummer: 16570227 

ATC Code: L04AA23 

Werkzame stof: NATALIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/06/346/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 391 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Enkelvoudige ziektemodificerende therapie bij 

volwassenen met zeer actieve relapsing-remitting 

multiple sclerose (MS) bij patiënten met zeer actieve 

ziekte ondanks een volledige en adequate 

behandeling met ten minste één ziektemodificerende 

therapie (disease modifying therapy, DMT). 

Verkorte indicatie: MS, Relapse-Remitting, na 1 DMT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 392 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Enkelvoudige ziektemodificerende therapie bij 

volwassenen met zeer actieve relapsing-remitting 

multiple sclerose (MS) bij patiënten met zich snel 

ontwikkelende ernstige relapsing-remitting multiple 
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sclerose, gedefinieerd door 2 of meer invaliderende 

relapses in één jaar, en met 1 of meer gadolinium 

aankleurende laesies op de hersen-MRI of een 

significant toename van de lading van T2-laesies in 

vergelijking met een eerdere recente MRI. 

Verkorte indicatie: MS, Relapse-Remitting (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 652 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-Hu encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-Hu encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TYVERB TABLET OMHULD 250MG 

 

Zindex nummer: 15662780 

ATC Code: L01XE07 

Werkzame stof: LAPATINIB 

Registratienummer: EU/1/07/440/005 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 338 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

borstkanker waarbij de tumor een overexpressie van 

HER2 (ErbB2) vertoont: in combinatie met 

capecitabine voor patiënten met gevorderde of 

gemetastaseerde ziekte met progressie na eerdere 

behandeling met een antracycline en taxane 

bevattend behandelregime en behandeling met 

trastuzumab voor gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: BC, Adv of m, HER2+, >= 2e lijn, combi met 

capcecitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 339 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

borstkanker waarbij de tumor een overexpressie van 

HER2 (ErbB2) vertoont: in combinatie met 

trastuzumab voor patiënten met hormoonreceptor-

negatieve gemetastaseerde ziekte met progressie na 

eerdere behandeling met trastuzumab in combinatie 

met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HR-, HER2+, combi met trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 340 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3950 van 4271 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

borstkanker waarbij de tumor een overexpressie van 

HER2 (ErbB2) vertoont: in combinatie met een 

aromatase remmer voor postmenopauzale vrouwen 

met hormoonreceptor-positieve gemetastaseerde 

ziekte, die op dit moment niet in aanmerking komen 

voor chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HR+, HER2+, postmenopauzaal, combi met 

anastrozol, exemestaan of letrozol (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TYVERB TABLET OMHULD 250MG 

 

Zindex nummer: 16021975 

ATC Code: L01XE07 

Werkzame stof: LAPATINIB 

Registratienummer: EU/1/07/440/005 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 338 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

borstkanker waarbij de tumor een overexpressie van 

HER2 (ErbB2) vertoont: in combinatie met 

capecitabine voor patiënten met gevorderde of 

gemetastaseerde ziekte met progressie na eerdere 

behandeling met een antracycline en taxane 

bevattend behandelregime en behandeling met 

trastuzumab voor gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: BC, Adv of m, HER2+, >= 2e lijn, combi met 

capcecitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 339 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

borstkanker waarbij de tumor een overexpressie van 

HER2 (ErbB2) vertoont: in combinatie met 

trastuzumab voor patiënten met hormoonreceptor-

negatieve gemetastaseerde ziekte met progressie na 

eerdere behandeling met trastuzumab in combinatie 

met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HR-, HER2+, combi met trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 340 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

borstkanker waarbij de tumor een overexpressie van 

HER2 (ErbB2) vertoont: in combinatie met een 
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aromatase remmer voor postmenopauzale vrouwen 

met hormoonreceptor-positieve gemetastaseerde 

ziekte, die op dit moment niet in aanmerking komen 

voor chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HR+, HER2+, postmenopauzaal, combi met 

anastrozol, exemestaan of letrozol (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

TYVERB TABLET OMHULD 250MG 

 

Zindex nummer: 16224566 

ATC Code: L01XE07 

Werkzame stof: LAPATINIB 

Registratienummer: EU/1/07/440/004 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 338 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

borstkanker waarbij de tumor een overexpressie van 

HER2 (ErbB2) vertoont: in combinatie met 

capecitabine voor patiënten met gevorderde of 

gemetastaseerde ziekte met progressie na eerdere 

behandeling met een antracycline en taxane 

bevattend behandelregime en behandeling met 

trastuzumab voor gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: BC, Adv of m, HER2+, >= 2e lijn, combi met 

capcecitabine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 339 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

borstkanker waarbij de tumor een overexpressie van 

HER2 (ErbB2) vertoont: in combinatie met 

trastuzumab voor patiënten met hormoonreceptor-

negatieve gemetastaseerde ziekte met progressie na 

eerdere behandeling met trastuzumab in combinatie 

met chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HR-, HER2+, combi met trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 340 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

borstkanker waarbij de tumor een overexpressie van 

HER2 (ErbB2) vertoont: in combinatie met een 

aromatase remmer voor postmenopauzale vrouwen 

met hormoonreceptor-positieve gemetastaseerde 

ziekte, die op dit moment niet in aanmerking komen 
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voor chemotherapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HR+, HER2+, postmenopauzaal, combi met 

anastrozol, exemestaan of letrozol (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VARGATEF CAPSULE 100MG 

 

Zindex nummer: 16081854 

ATC Code: L01XE31 

Werkzame stof: NINTEDANIB 

Registratienummer: EU/1/14/954/001 

Fabrikant: BOEHRINGER INGELHEIM BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 395 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met docetaxel voor de behandeling van 

volwassen patiënten met lokaal gevorderd, 

gemetastaseerd of lokaal gerecidiveerd niet-

kleincellig longcarcinoom (NSCLC) met 

adenocarcinoomhistologie na eerstelijns-

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA, m of recidief, adenoomhistologie, >= 2de 

lijn, combi met docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VARGATEF CAPSULE 100MG 

 

Zindex nummer: 16323130 

ATC Code: L01XE31 

Werkzame stof: NINTEDANIB 

Registratienummer: EU/1/14/954/001 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 395 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met docetaxel voor de behandeling van 

volwassen patiënten met lokaal gevorderd, 

gemetastaseerd of lokaal gerecidiveerd niet-

kleincellig longcarcinoom (NSCLC) met 

adenocarcinoomhistologie na eerstelijns-

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA, m of recidief, adenoomhistologie, >= 2de 

lijn, combi met docetaxel (Volw.) 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3953 van 4271 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VARGATEF CAPSULE 100MG 

 

Zindex nummer: 16725336 

ATC Code: L01XE31 

Werkzame stof: NINTEDANIB 

Registratienummer: EU/1/14/954/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 395 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met docetaxel voor de behandeling van 

volwassen patiënten met lokaal gevorderd, 

gemetastaseerd of lokaal gerecidiveerd niet-

kleincellig longcarcinoom (NSCLC) met 

adenocarcinoomhistologie na eerstelijns-

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA, m of recidief, adenoomhistologie, >= 2de 

lijn, combi met docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VARGATEF CAPSULE 150MG 

 

Zindex nummer: 16081862 

ATC Code: L01XE31 

Werkzame stof: NINTEDANIB 

Registratienummer: EU/1/14/954/004 

Fabrikant: BOEHRINGER INGELHEIM BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 395 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met docetaxel voor de behandeling van 

volwassen patiënten met lokaal gevorderd, 

gemetastaseerd of lokaal gerecidiveerd niet-

kleincellig longcarcinoom (NSCLC) met 

adenocarcinoomhistologie na eerstelijns-

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA, m of recidief, adenoomhistologie, >= 2de 

lijn, combi met docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 
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Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VECTIBIX INFVLST CONC 20MG/ML FLACON  5ML 

 

Zindex nummer: 15343561 

ATC Code: L01XC08 

Werkzame stof: PANITUMUMAB 

Registratienummer: EU/1/07/423/001 

Fabrikant: AMGEN BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 427 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de eerste lijn in combinatie met FOLFOX 

of FOLFIRI. 

Verkorte indicatie: CRC,  m, RAS WT, 1e lijn, combi met FOLFOX of 

FOLFIRI 

 

 

Indicatienummer: 428 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de tweede lijn in combinatie met FOLFIRI 

bij patiënten die in de eerste lijn fluoropyrimidine-

bevattende chemotherapie hebben ontvangen 

(zonder irinotecan). 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 2de lijn, combi met FOLFIRI (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 429 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) als monotherapie na falen van 

fluoropyrimidine-, oxaliplatine- en irinotecan-

bevattende chemotherapieregimes. 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VECTIBIX INFVLST CONC 20MG/ML FLACON  5ML 

 

Zindex nummer: 16168070 

ATC Code: L01XC08 

Werkzame stof: PANITUMUMAB 

Registratienummer: EU/1/07/423/001 
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Fabrikant: MEDCOR PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 427 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de eerste lijn in combinatie met FOLFOX 

of FOLFIRI. 

Verkorte indicatie: CRC,  m, RAS WT, 1e lijn, combi met FOLFOX of 

FOLFIRI 

 

 

Indicatienummer: 428 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de tweede lijn in combinatie met FOLFIRI 

bij patiënten die in de eerste lijn fluoropyrimidine-

bevattende chemotherapie hebben ontvangen 

(zonder irinotecan). 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 2de lijn, combi met FOLFIRI (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 429 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) als monotherapie na falen van 

fluoropyrimidine-, oxaliplatine- en irinotecan-

bevattende chemotherapieregimes. 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VECTIBIX INFVLST CONC 20MG/ML FLACON  5ML 

 

Zindex nummer: 16229363 

ATC Code: L01XC08 

Werkzame stof: PANITUMUMAB 

Registratienummer: EU/1/07/423/001 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 427 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de eerste lijn in combinatie met FOLFOX 

of FOLFIRI. 

Verkorte indicatie: CRC,  m, RAS WT, 1e lijn, combi met FOLFOX of 

FOLFIRI 
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Indicatienummer: 428 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de tweede lijn in combinatie met FOLFIRI 

bij patiënten die in de eerste lijn fluoropyrimidine-

bevattende chemotherapie hebben ontvangen 

(zonder irinotecan). 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 2de lijn, combi met FOLFIRI (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 429 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) als monotherapie na falen van 

fluoropyrimidine-, oxaliplatine- en irinotecan-

bevattende chemotherapieregimes. 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VECTIBIX INFVLST CONC 20MG/ML FLACON  5ML 

 

Zindex nummer: 16664051 

ATC Code: L01XC08 

Werkzame stof: PANITUMUMAB 

Registratienummer: EU/1/07/423/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 427 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de eerste lijn in combinatie met FOLFOX 

of FOLFIRI. 

Verkorte indicatie: CRC,  m, RAS WT, 1e lijn, combi met FOLFOX of 

FOLFIRI 

 

 

Indicatienummer: 428 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de tweede lijn in combinatie met FOLFIRI 

bij patiënten die in de eerste lijn fluoropyrimidine-

bevattende chemotherapie hebben ontvangen 

(zonder irinotecan). 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 2de lijn, combi met FOLFIRI (Volw.) 
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Indicatienummer: 429 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) als monotherapie na falen van 

fluoropyrimidine-, oxaliplatine- en irinotecan-

bevattende chemotherapieregimes. 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VECTIBIX INFVLST CONC 20MG/ML FLACON 20ML 

 

Zindex nummer: 15407322 

ATC Code: L01XC08 

Werkzame stof: PANITUMUMAB 

Registratienummer: EU/1/07/423/003 

Fabrikant: AMGEN BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 427 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de eerste lijn in combinatie met FOLFOX 

of FOLFIRI. 

Verkorte indicatie: CRC,  m, RAS WT, 1e lijn, combi met FOLFOX of 

FOLFIRI 

 

 

Indicatienummer: 428 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de tweede lijn in combinatie met FOLFIRI 

bij patiënten die in de eerste lijn fluoropyrimidine-

bevattende chemotherapie hebben ontvangen 

(zonder irinotecan). 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 2de lijn, combi met FOLFIRI (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 429 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) als monotherapie na falen van 

fluoropyrimidine-, oxaliplatine- en irinotecan-

bevattende chemotherapieregimes. 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, >= 2de lijn, mono (Volw.) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VECTIBIX INFVLST CONC 20MG/ML FLACON 20ML 

 

Zindex nummer: 16026241 

ATC Code: L01XC08 

Werkzame stof: PANITUMUMAB 

Registratienummer: EU/1/07/423/003 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 427 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de eerste lijn in combinatie met FOLFOX 

of FOLFIRI. 

Verkorte indicatie: CRC,  m, RAS WT, 1e lijn, combi met FOLFOX of 

FOLFIRI 

 

 

Indicatienummer: 428 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) in de tweede lijn in combinatie met FOLFIRI 

bij patiënten die in de eerste lijn fluoropyrimidine-

bevattende chemotherapie hebben ontvangen 

(zonder irinotecan). 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, 2de lijn, combi met FOLFIRI (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 429 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

wild-type RAS gemetastaseerd colorectaal carcinoom 

(mCRC) als monotherapie na falen van 

fluoropyrimidine-, oxaliplatine- en irinotecan-

bevattende chemotherapieregimes. 

Verkorte indicatie: CRC, m, RAS WT, >= 2de lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VELCADE INJPDR IV FLACON 1MG 

 

Zindex nummer: 15342778 

ATC Code: L01XX32 
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Werkzame stof: BORTEZOMIB 

Registratienummer: EU/1/04/274/002 

Fabrikant: JANSSEN-CILAG BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 70 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met melfalan en prednison voor de 

behandeling van volwassen patiënten met niet eerder 

behandeld multipel myeloom, die niet in aanmerking 

komen voor een hooggedoseerde chemotherapie met 

een hematopoëtische stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, 1e lijn, niet in aanmerking voor HSCT, combi 

met melfalan en prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 71 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met gepegyleerd 

liposomaal doxorubicine of dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met progressief 

multipel myeloom, die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad en die reeds een 

hematopoëtische stamceltransplantatie ondergaan 

hebben of die hiervoor niet in aanmerking komen. 

Verkorte indicatie: Progressief MM, >= 2de lijn, mono of combi met 

liposomaal doxorubicine of dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 72 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason, of met 

dexamethason en thalidomide, voor de 

inductiebehandeling van volwassen patiënten met 

niet eerder behandeld multipel myeloom, die in 

aanmerking komen voor een hooggedoseerde 

chemotherapie met een hematopoëtische 

stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi inductie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 73 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met rituximab, cyclofosfamide, 

doxorubicine en prednison voor de behandeling van 

volwassen patiënten met niet eerder behandeld 

mantelcellymfoom die niet in aanmerking komen 

voor een hematopoëtische stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: MCL, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

met met rituximab, cyclofosfamide, doxorubicine en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 
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Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 805 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute alloantistof gemedieerde nierrejectie 

(acute AMR) bij kinderen > 3 maanden. 

Verkorte indicatie: Acute AMR (Kind 3 maanden - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 893 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief M. Waldenström eerste of latere 

behandellijnen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief WM, >= 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1032 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Auto immuun hemolytische anemie (AIHA) 

na stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: AIHA na HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1071 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidiverende/refractaire acute lymfatische leukemie 

(ALL) bij kinderen > 3 maanden. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent ALL (Kind 3 maanden - 

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1185 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente/refractaire AIHA (auto-immuun 

hemolytische anemie) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent AIHA (Volw.) 
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Indicatienummer: 1293 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief mantelcellymfoom eerste of latere 

behandellijnen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief MCL, >= 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1430 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Hodgkin, non-Hodgkin lymfoom en 

multipel myeloom in combinatie met cyclofosfamide. 

Verkorte indicatie: HL, NHL of MM, combi met cyclofosfamide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1443 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met panobinostat en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

recidief en/of refractair multipel myeloom (ziekte van 

Kahler) die minimaal twee eerdere behandellijnen 

hebben gekregen, waaronder bortezomib en een 

immuunmodulerend middel. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MM, >= 3e lijn, combi 

met panobinostat en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1508 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige refractaire Systemische Lupus 

Erythematosus (SLE) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2632 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab, melfalan en 

prednison voor de behandeling van volwassen 

patiënten met nieuw gediagnosticeerd multipel 

myeloom die niet in aanmerking komen voor 

autologe stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, niet in aanmerking voor 

autologe HSCT, combi met daratumumab, melfalan 

en prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 
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Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VELCADE INJPDR IV/SC FLACON 3,5MG 

 

Zindex nummer: 14975017 

ATC Code: L01XX32 

Werkzame stof: BORTEZOMIB 

Registratienummer: EU/1/04/274/001 

Fabrikant: JANSSEN-CILAG BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 70 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met melfalan en prednison voor de 

behandeling van volwassen patiënten met niet eerder 

behandeld multipel myeloom, die niet in aanmerking 

komen voor een hooggedoseerde chemotherapie met 

een hematopoëtische stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, 1e lijn, niet in aanmerking voor HSCT, combi 

met melfalan en prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 71 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met gepegyleerd 

liposomaal doxorubicine of dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met progressief 

multipel myeloom, die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad en die reeds een 

hematopoëtische stamceltransplantatie ondergaan 

hebben of die hiervoor niet in aanmerking komen. 

Verkorte indicatie: Progressief MM, >= 2de lijn, mono of combi met 

liposomaal doxorubicine of dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 72 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason, of met 

dexamethason en thalidomide, voor de 

inductiebehandeling van volwassen patiënten met 

niet eerder behandeld multipel myeloom, die in 

aanmerking komen voor een hooggedoseerde 

chemotherapie met een hematopoëtische 

stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi inductie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 73 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met rituximab, cyclofosfamide, 

doxorubicine en prednison voor de behandeling van 

volwassen patiënten met niet eerder behandeld 

mantelcellymfoom die niet in aanmerking komen 

voor een hematopoëtische stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: MCL, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 
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met met rituximab, cyclofosfamide, doxorubicine en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 805 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute alloantistof gemedieerde nierrejectie 

(acute AMR) bij kinderen > 3 maanden. 

Verkorte indicatie: Acute AMR (Kind 3 maanden - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 893 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief M. Waldenström eerste of latere 

behandellijnen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief WM, >= 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1032 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Auto immuun hemolytische anemie (AIHA) 

na stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: AIHA na HSCT (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1071 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidiverende/refractaire acute lymfatische leukemie 

(ALL) bij kinderen > 3 maanden. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent ALL (Kind 3 maanden - 

18 jaar) 
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Indicatienummer: 1185 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente/refractaire AIHA (auto-immuun 

hemolytische anemie) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1293 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief mantelcellymfoom eerste of latere 

behandellijnen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief MCL, >= 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1430 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Hodgkin, non-Hodgkin lymfoom en 

multipel myeloom in combinatie met cyclofosfamide. 

Verkorte indicatie: HL, NHL of MM, combi met cyclofosfamide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1443 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met panobinostat en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

recidief en/of refractair multipel myeloom (ziekte van 

Kahler) die minimaal twee eerdere behandellijnen 

hebben gekregen, waaronder bortezomib en een 

immuunmodulerend middel. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MM, >= 3e lijn, combi 

met panobinostat en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1508 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige refractaire Systemische Lupus 

Erythematosus (SLE) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2632 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab, melfalan en 

prednison voor de behandeling van volwassen 

patiënten met nieuw gediagnosticeerd multipel 

myeloom die niet in aanmerking komen voor 

autologe stamceltransplantatie. 
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Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, niet in aanmerking voor 

autologe HSCT, combi met daratumumab, melfalan 

en prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VELCADE INJPDR IV/SC FLACON 3,5MG 

 

Zindex nummer: 16161661 

ATC Code: L01XX32 

Werkzame stof: BORTEZOMIB 

Registratienummer: EU/1/04/274/001 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 70 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met melfalan en prednison voor de 

behandeling van volwassen patiënten met niet eerder 

behandeld multipel myeloom, die niet in aanmerking 

komen voor een hooggedoseerde chemotherapie met 

een hematopoëtische stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, 1e lijn, niet in aanmerking voor HSCT, combi 

met melfalan en prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 71 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met gepegyleerd 

liposomaal doxorubicine of dexamethason voor de 

behandeling van volwassen patiënten met progressief 

multipel myeloom, die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad en die reeds een 

hematopoëtische stamceltransplantatie ondergaan 

hebben of die hiervoor niet in aanmerking komen. 

Verkorte indicatie: Progressief MM, >= 2de lijn, mono of combi met 

liposomaal doxorubicine of dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 72 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met dexamethason, of met 

dexamethason en thalidomide, voor de 

inductiebehandeling van volwassen patiënten met 

niet eerder behandeld multipel myeloom, die in 

aanmerking komen voor een hooggedoseerde 

chemotherapie met een hematopoëtische 

stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: MM, in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi inductie 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 73 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met rituximab, cyclofosfamide, 

doxorubicine en prednison voor de behandeling van 

volwassen patiënten met niet eerder behandeld 

mantelcellymfoom die niet in aanmerking komen 

voor een hematopoëtische stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: MCL, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi 

met met rituximab, cyclofosfamide, doxorubicine en 

prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 656 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Anti-NMDAR encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Anti-NMDAR encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 659 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Auto-immuun encefalitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun encefalitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 664 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Autoimmuun myasthenia gravis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Auto-immuun myasthenia gravis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 805 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute alloantistof gemedieerde nierrejectie 

(acute AMR) bij kinderen > 3 maanden. 

Verkorte indicatie: Acute AMR (Kind 3 maanden - 18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 888 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Polyneuropathie Organomegalie Endocrinopathie M-

Proteine huidafwijkingen (POEMS) syndroom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: POEMS syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 893 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief M. Waldenström eerste of latere 

behandellijnen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief WM, >= 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1032 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Auto immuun hemolytische anemie (AIHA) 

na stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: AIHA na HSCT (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1071 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidiverende/refractaire acute lymfatische leukemie 

(ALL) bij kinderen > 3 maanden. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent ALL (Kind 3 maanden - 

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1185 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente/refractaire AIHA (auto-immuun 

hemolytische anemie) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent AIHA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1293 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief mantelcellymfoom eerste of latere 

behandellijnen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief MCL, >= 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1430 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Hodgkin, non-Hodgkin lymfoom en 

multipel myeloom in combinatie met cyclofosfamide. 

Verkorte indicatie: HL, NHL of MM, combi met cyclofosfamide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1443 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met panobinostat en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

recidief en/of refractair multipel myeloom (ziekte van 

Kahler) die minimaal twee eerdere behandellijnen 

hebben gekregen, waaronder bortezomib en een 

immuunmodulerend middel. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent MM, >= 3e lijn, combi 

met panobinostat en dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1507 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab en dexamethason 

voor de behandeling van volwassen patiënten met 

multipel myeloom die minstens 1 eerdere 

behandeling hebben gehad. 

Verkorte indicatie: MM, >= 2de lijn, combi met daratumumab en 

dexamethason (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1508 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige refractaire Systemische Lupus 

Erythematosus (SLE) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SLE (Volw.) 
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Indicatienummer: 2632 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met daratumumab, melfalan en 

prednison voor de behandeling van volwassen 

patiënten met nieuw gediagnosticeerd multipel 

myeloom die niet in aanmerking komen voor 

autologe stamceltransplantatie. 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnosticeerd MM, niet in aanmerking voor 

autologe HSCT, combi met daratumumab, melfalan 

en prednison (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VENCLYXTO TABLET FILMOMHULD  10MG 

 

Zindex nummer: 16276825 

ATC Code: L01XX52 

Werkzame stof: VENETOCLAX 

Registratienummer: EU/1/16/1138/002 

Fabrikant: ABBVIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1347 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

chronische lymfatische leukemie (CLL) in de 

aanwezigheid van een 17 p-deletie of TP53-mutatie 

bij volwassen patiënten die ongeschikt zijn voor of bij 

wie een B-celreceptorremmer heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: CLL, 17p-deletie of TP53 mutatie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1348 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

chronische lymfatische leukemie (CLL) in afwezigheid 

van een 17p-deletie of TP53-mutatie bij volwassen 

patiënten bij wie zowel chemo-immunotherapie als 

een B-celreceptorremmer heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: CLL, zonder 17p-deletie of TP53 mutatie, >= 3e lijn, 

mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2645 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met rituximab voor de behandeling van 

volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) die ten minste één andere therapie 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, combi met rituximab (Volw.) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VENCLYXTO TABLET FILMOMHULD  50MG 

 

Zindex nummer: 16276833 

ATC Code: L01XX52 

Werkzame stof: VENETOCLAX 

Registratienummer: EU/1/16/1138/004 

Fabrikant: ABBVIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1347 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

chronische lymfatische leukemie (CLL) in de 

aanwezigheid van een 17 p-deletie of TP53-mutatie 

bij volwassen patiënten die ongeschikt zijn voor of bij 

wie een B-celreceptorremmer heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: CLL, 17p-deletie of TP53 mutatie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1348 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

chronische lymfatische leukemie (CLL) in afwezigheid 

van een 17p-deletie of TP53-mutatie bij volwassen 

patiënten bij wie zowel chemo-immunotherapie als 

een B-celreceptorremmer heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: CLL, zonder 17p-deletie of TP53 mutatie, >= 3e lijn, 

mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2645 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met rituximab voor de behandeling van 

volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) die ten minste één andere therapie 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, combi met rituximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VENCLYXTO TABLET FILMOMHULD 100MG 

 

Zindex nummer: 16276868 

ATC Code: L01XX52 

Werkzame stof: VENETOCLAX 
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Registratienummer: EU/1/16/1138/005 

Fabrikant: ABBVIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1347 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

chronische lymfatische leukemie (CLL) in de 

aanwezigheid van een 17 p-deletie of TP53-mutatie 

bij volwassen patiënten die ongeschikt zijn voor of bij 

wie een B-celreceptorremmer heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: CLL, 17p-deletie of TP53 mutatie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1348 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

chronische lymfatische leukemie (CLL) in afwezigheid 

van een 17p-deletie of TP53-mutatie bij volwassen 

patiënten bij wie zowel chemo-immunotherapie als 

een B-celreceptorremmer heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: CLL, zonder 17p-deletie of TP53 mutatie, >= 3e lijn, 

mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2645 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met rituximab voor de behandeling van 

volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) die ten minste één andere therapie 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, combi met rituximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VENCLYXTO TABLET FILMOMHULD 100MG 

 

Zindex nummer: 16276876 

ATC Code: L01XX52 

Werkzame stof: VENETOCLAX 

Registratienummer: EU/1/16/1138/006 

Fabrikant: ABBVIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1347 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

chronische lymfatische leukemie (CLL) in de 

aanwezigheid van een 17 p-deletie of TP53-mutatie 

bij volwassen patiënten die ongeschikt zijn voor of bij 

wie een B-celreceptorremmer heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: CLL, 17p-deletie of TP53 mutatie, mono (Volw.) 
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Indicatienummer: 1348 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

chronische lymfatische leukemie (CLL) in afwezigheid 

van een 17p-deletie of TP53-mutatie bij volwassen 

patiënten bij wie zowel chemo-immunotherapie als 

een B-celreceptorremmer heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: CLL, zonder 17p-deletie of TP53 mutatie, >= 3e lijn, 

mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2645 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met rituximab voor de behandeling van 

volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) die ten minste één andere therapie 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, combi met rituximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VENCLYXTO TABLET FILMOMHULD 100MG 

 

Zindex nummer: 16276884 

ATC Code: L01XX52 

Werkzame stof: VENETOCLAX 

Registratienummer: EU/1/16/1138/007 

Fabrikant: ABBVIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1347 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

chronische lymfatische leukemie (CLL) in de 

aanwezigheid van een 17 p-deletie of TP53-mutatie 

bij volwassen patiënten die ongeschikt zijn voor of bij 

wie een B-celreceptorremmer heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: CLL, 17p-deletie of TP53 mutatie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1348 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

chronische lymfatische leukemie (CLL) in afwezigheid 

van een 17p-deletie of TP53-mutatie bij volwassen 

patiënten bij wie zowel chemo-immunotherapie als 

een B-celreceptorremmer heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: CLL, zonder 17p-deletie of TP53 mutatie, >= 3e lijn, 

mono (Volw.) 
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Indicatienummer: 2645 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met rituximab voor de behandeling van 

volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) die ten minste één andere therapie 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, combi met rituximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VENCLYXTO TABLET FILMOMHULD 100MG 

 

Zindex nummer: 16773152 

ATC Code: L01XX52 

Werkzame stof: VENETOCLAX 

Registratienummer: EU/1/16/1138/007 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1347 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

chronische lymfatische leukemie (CLL) in de 

aanwezigheid van een 17 p-deletie of TP53-mutatie 

bij volwassen patiënten die ongeschikt zijn voor of bij 

wie een B-celreceptorremmer heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: CLL, 17p-deletie of TP53 mutatie, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1348 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

chronische lymfatische leukemie (CLL) in afwezigheid 

van een 17p-deletie of TP53-mutatie bij volwassen 

patiënten bij wie zowel chemo-immunotherapie als 

een B-celreceptorremmer heeft gefaald. 

Verkorte indicatie: CLL, zonder 17p-deletie of TP53 mutatie, >= 3e lijn, 

mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2645 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met rituximab voor de behandeling van 

volwassen patiënten met chronische lymfatische 

leukemie (CLL) die ten minste één andere therapie 

hebben gehad. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, combi met rituximab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 
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Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VEPESID CAPSULE  50MG 

 

Zindex nummer: 12554243 

ATC Code: L01CB01 

Werkzame stof: ETOPOSIDE 

Registratienummer: 10375 

Fabrikant: BRISTOL-MYERS SQUIBB BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 244 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van acute myeoloblastenleukemie 

(AML M4) en monoblastenleukemie (AML M5) 

wanneer inductietherapie heeft gefaald. (in 

combinatie met andere oncolytica). 

Verkorte indicatie: AML, M4 of M5, na falen inductie, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 246 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van kleincellig bronchuscarcinoom (in 

combinatie met andere oncolytica). 

Verkorte indicatie: SCLC, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 247 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van resistent non-seminomateus 

testiscarcinoom (in combinatie met andere 

oncolytica). 

Verkorte indicatie: NSGCT, resistent, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1537 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

eerstelijns, recidiverend of refractair testiscarcinoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC, recidief of therapieresistent, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1539 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

Hodgkin-lymfoom bij volwassenen en pediatrische 

patiënten. 

Verkorte indicatie: HL, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1540 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van non-

Hodgkin-lymfoom bij volwassenen en pediatrische 

patiënten. 

Verkorte indicatie: NHL, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1541 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als eerstelijns- en tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

hoogrisico gestationele trofoblastische neoplasie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Gestationele trofoblastische neoplasie, hoog risico, 1e 

of 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1544 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van acute 

myeloïde leukemie (AML) bij volwassenen en 

pediatrische patiënten. 

Verkorte indicatie: AML, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1538 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

kleincellig longcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SCLC, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1542 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van niet-

epitheliaal ovariumcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, niet-epitheliaal, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1543 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor het behandelen van platinaresistent/refractair 

epitheliaal ovariumcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, platinum-resistent of therapieresistent 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1580 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

recidiverend of refractair testiscarcinoom bij 

volwassenen. 
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Verkorte indicatie: TestisC, recidief of therapieresistent, combi 

 

 

Indicatienummer: 1582 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor de tweedelijnsbehandeling 

van Hodgkin-lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HL, 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1583 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

recidiverend of refractair non-Hodgkin-lymfoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent NHL, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1584 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

recidiverende of refractaire acute myeloïde leukemie 

(AML) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent AML, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 144 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreid (of gemetastaseerd) niet-

kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, mono of combi 

 

 

Indicatienummer: 157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute lymfatische leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 706 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd ovariumcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (volw.) 

 

 

Indicatienummer: 776 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: HLH (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 800 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kiemceltumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 845 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (IV): hematologische maligniteiten. 

Verkorte indicatie: Hematologische maligniteiten (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 991 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Thymoom in combinatie. 

Verkorte indicatie: Thymoon, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1022 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: neuroblastomen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1098 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Persisterende trofoblast of choriocarcinoom. 

Verkorte indicatie: Trofoblast of Choriocarcinoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1099 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Medulloblastomen volwassenen. 

Verkorte indicatie: Medulloblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1217 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dysgerminoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dysgerminoom (Volw.) 
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Indicatienummer: 1218 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kleincellig cervixcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SC CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1219 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kleincellig neuroendocrien cervixcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: SC NET CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1220 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kleincellig oesofaguscarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SC OesofagusC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1221 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van hooggradige neuro-

endocriene tumor bij volwassenen in combinatie met 

platinumbevattende therapie. 

Verkorte indicatie: NET, hooggradig, combi met cisplatine, oxaliplatine of 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1222 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: ICM andere chemotherapeutica met of 

zonder TBI als voorbereiding op SCT. 

Verkorte indicatie: HSCT, combi voorbereidende behandeling (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1223 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofagocytose syndromen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HFS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1246 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: solide tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1463 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met paclitaxel en een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met paclitaxel en 

cisplatine, carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VEPESID CAPSULE  50MG 

 

Zindex nummer: 15821757 

ATC Code: L01CB01 

Werkzame stof: ETOPOSIDE 

Registratienummer: 112429//10375 

Fabrikant: MEDCOR PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 244 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van acute myeoloblastenleukemie 

(AML M4) en monoblastenleukemie (AML M5) 

wanneer inductietherapie heeft gefaald. (in 

combinatie met andere oncolytica). 

Verkorte indicatie: AML, M4 of M5, na falen inductie, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 246 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van kleincellig bronchuscarcinoom (in 

combinatie met andere oncolytica). 

Verkorte indicatie: SCLC, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 247 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van resistent non-seminomateus 

testiscarcinoom (in combinatie met andere 

oncolytica). 

Verkorte indicatie: NSGCT, resistent, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1537 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

eerstelijns, recidiverend of refractair testiscarcinoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC, recidief of therapieresistent, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1539 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

Hodgkin-lymfoom bij volwassenen en pediatrische 

patiënten. 

Verkorte indicatie: HL, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1540 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van non-

Hodgkin-lymfoom bij volwassenen en pediatrische 

patiënten. 

Verkorte indicatie: NHL, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1541 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als eerstelijns- en tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

hoogrisico gestationele trofoblastische neoplasie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Gestationele trofoblastische neoplasie, hoog risico, 1e 

of 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1544 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van acute 

myeloïde leukemie (AML) bij volwassenen en 

pediatrische patiënten. 

Verkorte indicatie: AML, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1538 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

kleincellig longcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SCLC, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1542 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van niet-

epitheliaal ovariumcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, niet-epitheliaal, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1543 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor het behandelen van platinaresistent/refractair 

epitheliaal ovariumcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, platinum-resistent of therapieresistent 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1580 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 
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recidiverend of refractair testiscarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC, recidief of therapieresistent, combi 

 

 

Indicatienummer: 1582 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor de tweedelijnsbehandeling 

van Hodgkin-lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HL, 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1583 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

recidiverend of refractair non-Hodgkin-lymfoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent NHL, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1584 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

recidiverende of refractaire acute myeloïde leukemie 

(AML) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent AML, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 144 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreid (of gemetastaseerd) niet-

kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, mono of combi 

 

 

Indicatienummer: 157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute lymfatische leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 706 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd ovariumcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (volw.) 

 

 

Indicatienummer: 776 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: HLH (Volw.) 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 3981 van 4271 

 

Indicatienummer: 800 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kiemceltumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 845 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (IV): hematologische maligniteiten. 

Verkorte indicatie: Hematologische maligniteiten (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 991 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Thymoom in combinatie. 

Verkorte indicatie: Thymoon, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1022 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: neuroblastomen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1098 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Persisterende trofoblast of choriocarcinoom. 

Verkorte indicatie: Trofoblast of Choriocarcinoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1099 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Medulloblastomen volwassenen. 

Verkorte indicatie: Medulloblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1217 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dysgerminoom bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Dysgerminoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1218 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kleincellig cervixcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SC CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1219 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kleincellig neuroendocrien cervixcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: SC NET CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1220 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kleincellig oesofaguscarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SC OesofagusC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1221 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van hooggradige neuro-

endocriene tumor bij volwassenen in combinatie met 

platinumbevattende therapie. 

Verkorte indicatie: NET, hooggradig, combi met cisplatine, oxaliplatine of 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1222 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: ICM andere chemotherapeutica met of 

zonder TBI als voorbereiding op SCT. 

Verkorte indicatie: HSCT, combi voorbereidende behandeling (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1223 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofagocytose syndromen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HFS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1246 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: solide tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1463 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met paclitaxel en een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met paclitaxel en 

cisplatine, carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VEPESID CAPSULE 100MG 

 

Zindex nummer: 12316091 

ATC Code: L01CB01 

Werkzame stof: ETOPOSIDE 

Registratienummer: 8543 

Fabrikant: BRISTOL-MYERS SQUIBB BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 244 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van acute myeoloblastenleukemie 

(AML M4) en monoblastenleukemie (AML M5) 

wanneer inductietherapie heeft gefaald. (in 

combinatie met andere oncolytica). 

Verkorte indicatie: AML, M4 of M5, na falen inductie, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 246 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van kleincellig bronchuscarcinoom (in 

combinatie met andere oncolytica). 

Verkorte indicatie: SCLC, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 247 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van resistent non-seminomateus 

testiscarcinoom (in combinatie met andere 

oncolytica). 

Verkorte indicatie: NSGCT, resistent, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1537 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

eerstelijns, recidiverend of refractair testiscarcinoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC, recidief of therapieresistent, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1539 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

Hodgkin-lymfoom bij volwassenen en pediatrische 

patiënten. 
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Verkorte indicatie: HL, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1540 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van non-

Hodgkin-lymfoom bij volwassenen en pediatrische 

patiënten. 

Verkorte indicatie: NHL, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1541 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als eerstelijns- en tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

hoogrisico gestationele trofoblastische neoplasie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Gestationele trofoblastische neoplasie, hoog risico, 1e 

of 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1544 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van acute 

myeloïde leukemie (AML) bij volwassenen en 

pediatrische patiënten. 

Verkorte indicatie: AML, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1538 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

kleincellig longcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SCLC, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1542 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van niet-

epitheliaal ovariumcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, niet-epitheliaal, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1543 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor het behandelen van platinaresistent/refractair 

epitheliaal ovariumcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, platinum-resistent of therapieresistent 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1580 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

recidiverend of refractair testiscarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC, recidief of therapieresistent, combi 

 

 

Indicatienummer: 1582 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor de tweedelijnsbehandeling 

van Hodgkin-lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HL, 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1583 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

recidiverend of refractair non-Hodgkin-lymfoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent NHL, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1584 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

recidiverende of refractaire acute myeloïde leukemie 

(AML) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent AML, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 144 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreid (of gemetastaseerd) niet-

kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, mono of combi 

 

 

Indicatienummer: 157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute lymfatische leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 706 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd ovariumcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (volw.) 

 

 

Indicatienummer: 776 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH) bij 

volwassenen. 
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Verkorte indicatie: HLH (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 800 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kiemceltumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 845 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (IV): hematologische maligniteiten. 

Verkorte indicatie: Hematologische maligniteiten (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 991 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Thymoom in combinatie. 

Verkorte indicatie: Thymoon, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1022 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: neuroblastomen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1098 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Persisterende trofoblast of choriocarcinoom. 

Verkorte indicatie: Trofoblast of Choriocarcinoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1099 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Medulloblastomen volwassenen. 

Verkorte indicatie: Medulloblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1217 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dysgerminoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dysgerminoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1218 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kleincellig cervixcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SC CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1219 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kleincellig neuroendocrien cervixcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: SC NET CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1220 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kleincellig oesofaguscarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SC OesofagusC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1221 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van hooggradige neuro-

endocriene tumor bij volwassenen in combinatie met 

platinumbevattende therapie. 

Verkorte indicatie: NET, hooggradig, combi met cisplatine, oxaliplatine of 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1222 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: ICM andere chemotherapeutica met of 

zonder TBI als voorbereiding op SCT. 

Verkorte indicatie: HSCT, combi voorbereidende behandeling (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1223 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofagocytose syndromen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HFS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1246 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: solide tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1463 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 

onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met paclitaxel en een platinumanaloog. 
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Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met paclitaxel en 

cisplatine, carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VEPESID CAPSULE 100MG 

 

Zindex nummer: 16149106 

ATC Code: L01CB01 

Werkzame stof: ETOPOSIDE 

Registratienummer: 117361//8543 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 244 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van acute myeoloblastenleukemie 

(AML M4) en monoblastenleukemie (AML M5) 

wanneer inductietherapie heeft gefaald. (in 

combinatie met andere oncolytica). 

Verkorte indicatie: AML, M4 of M5, na falen inductie, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 246 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van kleincellig bronchuscarcinoom (in 

combinatie met andere oncolytica). 

Verkorte indicatie: SCLC, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 247 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van resistent non-seminomateus 

testiscarcinoom (in combinatie met andere 

oncolytica). 

Verkorte indicatie: NSGCT, resistent, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1537 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

eerstelijns, recidiverend of refractair testiscarcinoom 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC, recidief of therapieresistent, 1e lijn, combi 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1539 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 
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Hodgkin-lymfoom bij volwassenen en pediatrische 

patiënten. 

Verkorte indicatie: HL, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1540 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van non-

Hodgkin-lymfoom bij volwassenen en pediatrische 

patiënten. 

Verkorte indicatie: NHL, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1541 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als eerstelijns- en tweedelijnsbehandeling in 

combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

hoogrisico gestationele trofoblastische neoplasie bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Gestationele trofoblastische neoplasie, hoog risico, 1e 

of 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1544 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van acute 

myeloïde leukemie (AML) bij volwassenen en 

pediatrische patiënten. 

Verkorte indicatie: AML, combi (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1538 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

kleincellig longcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SCLC, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1542 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van niet-

epitheliaal ovariumcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, niet-epitheliaal, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1543 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor het behandelen van platinaresistent/refractair 

epitheliaal ovariumcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, platinum-resistent of therapieresistent 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 1580 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

recidiverend of refractair testiscarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: TestisC, recidief of therapieresistent, combi 

 

 

Indicatienummer: 1582 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor de tweedelijnsbehandeling 

van Hodgkin-lymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HL, 2de lijn, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1583 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

recidiverend of refractair non-Hodgkin-lymfoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent NHL, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1584 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met andere goedgekeurde 

chemotherapeutica voor het behandelen van 

recidiverende of refractaire acute myeloïde leukemie 

(AML) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief of therapieresistent AML, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 144 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als monotherapie en in combinatietherapie voor de 

behandeling van uitgebreid (of gemetastaseerd) niet-

kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, mono of combi 

 

 

Indicatienummer: 157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute lymfatische leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 706 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een gemetastaseerd ovariumcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OvariumC, m (volw.) 

 

 

Indicatienummer: 776 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: HLH (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 800 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kiemceltumoren bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: GCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 803 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (Non-)rhabdomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: RhabdomyoSRC (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 845 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: (IV): hematologische maligniteiten. 

Verkorte indicatie: Hematologische maligniteiten (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 991 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Thymoom in combinatie. 

Verkorte indicatie: Thymoon, combi (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1022 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: neuroblastomen. 

Verkorte indicatie: Neuroblastoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1041 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Hersentumoren. 

Verkorte indicatie: Hersentumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1097 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Diverse sarcomen. 

Verkorte indicatie: Sarcoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1098 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Persisterende trofoblast of choriocarcinoom. 

Verkorte indicatie: Trofoblast of Choriocarcinoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1099 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Medulloblastomen volwassenen. 

Verkorte indicatie: Medulloblastoom (Volw.) 
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Indicatienummer: 1217 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dysgerminoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dysgerminoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1218 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kleincellig cervixcarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SC CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1219 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kleincellig neuroendocrien cervixcarcinoom bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: SC NET CervixC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1220 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kleincellig oesofaguscarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SC OesofagusC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1221 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van hooggradige neuro-

endocriene tumor bij volwassenen in combinatie met 

platinumbevattende therapie. 

Verkorte indicatie: NET, hooggradig, combi met cisplatine, oxaliplatine of 

carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1222 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: ICM andere chemotherapeutica met of 

zonder TBI als voorbereiding op SCT. 

Verkorte indicatie: HSCT, combi voorbereidende behandeling (Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1223 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofagocytose syndromen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: HFS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1246 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: solide tumoren. 

Verkorte indicatie: Solide tumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1463 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een Adenocarcinoom van 
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onbekende primaire origine bij volwassenen in 

combinatie met paclitaxel en een platinumanaloog. 

Verkorte indicatie: AdenoCa, onbekende origine, combi met paclitaxel en 

cisplatine, carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VERZENIOS TABLET FILMOMHULD 100MG 

 

Zindex nummer: 16675266 

ATC Code: L01XE50 

Werkzame stof: ABEMACICLIB 

Registratienummer: EU/1/18/1307/004 

Fabrikant: ELI LILLY NEDERLAND 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met een aromataseremmer, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met 

aromataseremmer, bij pre-/perimenopauze ook 

LHRH-agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 1415 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met fulvestrant bij vrouwen die eerder 

hormoonbehandeling hebben gehad, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met fulvestrant na 

hormoontherapie bij pre-/perimenopauze ook LHRH-

agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 2669 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met fulvestrant als initiële 
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endocriengebaseerde therapie, voor de behandeling 

van hormoonreceptor (HR)-positieve, humane 

epidermale-groeifactorreceptor 2-negatieve (HER2-

negatieve) lokaal gevorderde of gemetastaseerde 

borstkanker. Bij pre- of perimenopauzale vrouwen 

dient de hormoonbehandeling te worden 

gecombineerd met een luteïniserend hormoon-

'releasing' hormoon-agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met fulvestrant als 

starttherapie bij pre-/perimenopauze ook LHRH-

agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VERZENIOS TABLET FILMOMHULD 100MG 

 

Zindex nummer: 16675290 

ATC Code: L01XE50 

Werkzame stof: ABEMACICLIB 

Registratienummer: EU/1/18/1307/013 

Fabrikant: ELI LILLY NEDERLAND 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met een aromataseremmer, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met 

aromataseremmer, bij pre-/perimenopauze ook 

LHRH-agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 1415 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met fulvestrant bij vrouwen die eerder 

hormoonbehandeling hebben gehad, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met fulvestrant na 
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hormoontherapie bij pre-/perimenopauze ook LHRH-

agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 2669 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met fulvestrant als initiële 

endocriengebaseerde therapie, voor de behandeling 

van hormoonreceptor (HR)-positieve, humane 

epidermale-groeifactorreceptor 2-negatieve (HER2-

negatieve) lokaal gevorderde of gemetastaseerde 

borstkanker. Bij pre- of perimenopauzale vrouwen 

dient de hormoonbehandeling te worden 

gecombineerd met een luteïniserend hormoon-

'releasing' hormoon-agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met fulvestrant als 

starttherapie bij pre-/perimenopauze ook LHRH-

agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VERZENIOS TABLET FILMOMHULD 150MG 

 

Zindex nummer: 16675274 

ATC Code: L01XE50 

Werkzame stof: ABEMACICLIB 

Registratienummer: EU/1/18/1307/007 

Fabrikant: ELI LILLY NEDERLAND 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met een aromataseremmer, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met 

aromataseremmer, bij pre-/perimenopauze ook 

LHRH-agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 1415 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met fulvestrant bij vrouwen die eerder 

hormoonbehandeling hebben gehad, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 
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2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met fulvestrant na 

hormoontherapie bij pre-/perimenopauze ook LHRH-

agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 2669 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met fulvestrant als initiële 

endocriengebaseerde therapie, voor de behandeling 

van hormoonreceptor (HR)-positieve, humane 

epidermale-groeifactorreceptor 2-negatieve (HER2-

negatieve) lokaal gevorderde of gemetastaseerde 

borstkanker. Bij pre- of perimenopauzale vrouwen 

dient de hormoonbehandeling te worden 

gecombineerd met een luteïniserend hormoon-

'releasing' hormoon-agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met fulvestrant als 

starttherapie bij pre-/perimenopauze ook LHRH-

agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VERZENIOS TABLET FILMOMHULD 150MG 

 

Zindex nummer: 16675304 

ATC Code: L01XE50 

Werkzame stof: ABEMACICLIB 

Registratienummer: EU/1/18/1307/015 

Fabrikant: ELI LILLY NEDERLAND 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met een aromataseremmer, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met 

aromataseremmer, bij pre-/perimenopauze ook 

LHRH-agonist (Volw. Vrouw) 
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Indicatienummer: 1415 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met fulvestrant bij vrouwen die eerder 

hormoonbehandeling hebben gehad, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met fulvestrant na 

hormoontherapie bij pre-/perimenopauze ook LHRH-

agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 2669 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met fulvestrant als initiële 

endocriengebaseerde therapie, voor de behandeling 

van hormoonreceptor (HR)-positieve, humane 

epidermale-groeifactorreceptor 2-negatieve (HER2-

negatieve) lokaal gevorderde of gemetastaseerde 

borstkanker. Bij pre- of perimenopauzale vrouwen 

dient de hormoonbehandeling te worden 

gecombineerd met een luteïniserend hormoon-

'releasing' hormoon-agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met fulvestrant als 

starttherapie bij pre-/perimenopauze ook LHRH-

agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VERZENIOS TABLET FILMOMHULD 50MG 

 

Zindex nummer: 16675258 

ATC Code: L01XE50 

Werkzame stof: ABEMACICLIB 

Registratienummer: EU/1/18/1307/001 

Fabrikant: ELI LILLY NEDERLAND 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1414 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met een aromataseremmer, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 
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hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met 

aromataseremmer, bij pre-/perimenopauze ook 

LHRH-agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 1415 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met fulvestrant bij vrouwen die eerder 

hormoonbehandeling hebben gehad, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met fulvestrant na 

hormoontherapie bij pre-/perimenopauze ook LHRH-

agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 2669 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met fulvestrant als initiële 

endocriengebaseerde therapie, voor de behandeling 

van hormoonreceptor (HR)-positieve, humane 

epidermale-groeifactorreceptor 2-negatieve (HER2-

negatieve) lokaal gevorderde of gemetastaseerde 

borstkanker. Bij pre- of perimenopauzale vrouwen 

dient de hormoonbehandeling te worden 

gecombineerd met een luteïniserend hormoon-

'releasing' hormoon-agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met fulvestrant als 

starttherapie bij pre-/perimenopauze ook LHRH-

agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VERZENIOS TABLET FILMOMHULD 50MG 

 

Zindex nummer: 16675282 

ATC Code: L01XE50 

Werkzame stof: ABEMACICLIB 

Registratienummer: EU/1/18/1307/011 

Fabrikant: ELI LILLY NEDERLAND 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1414 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met een aromataseremmer, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met 

aromataseremmer, bij pre-/perimenopauze ook 

LHRH-agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 1415 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met fulvestrant bij vrouwen die eerder 

hormoonbehandeling hebben gehad, voor de 

behandeling van hormoonreceptor-positieve (HR-

positieve), humane epidermale-groeifactorreceptor 

2-negatieve (HER2-negatieve) lokaal gevorderde of 

gemetastaseerde borstkanker. Bij pre- of 

perimenopauzale vrouwen dient de 

hormoonbehandeling te worden gecombineerd met 

een luteïniserend hormoon-'releasing' hormoon-

agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met fulvestrant na 

hormoontherapie bij pre-/perimenopauze ook LHRH-

agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 2669 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met fulvestrant als initiële 

endocriengebaseerde therapie, voor de behandeling 

van hormoonreceptor (HR)-positieve, humane 

epidermale-groeifactorreceptor 2-negatieve (HER2-

negatieve) lokaal gevorderde of gemetastaseerde 

borstkanker. Bij pre- of perimenopauzale vrouwen 

dient de hormoonbehandeling te worden 

gecombineerd met een luteïniserend hormoon-

'releasing' hormoon-agonist (LHRH-agonist). 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, HR+, HER2-, combi met fulvestrant als 

starttherapie bij pre-/perimenopauze ook LHRH-

agonist (Volw. Vrouw) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VESANOID CAPSULE 10MG 

 

Zindex nummer: 15348431 
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ATC Code: L01XX14 

Werkzame stof: TRETINOINE 

Registratienummer: 101711//20455 

Fabrikant: MEDCOR PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1487 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met arseentrioxide of chemotherapie 

voor de behandeling van patiënten met nieuw 

gediagnosticeerde, gerecidiveerde of voor 

chemotherapie refractaire acute promyelocytaire 

leukemie (APL). 

Verkorte indicatie: APL, combi 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VESANOID CAPSULE 10MG 

 

Zindex nummer: 15972275 

ATC Code: L01XX14 

Werkzame stof: TRETINOINE 

Registratienummer: 20455 

Fabrikant: CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1487 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met arseentrioxide of chemotherapie 

voor de behandeling van patiënten met nieuw 

gediagnosticeerde, gerecidiveerde of voor 

chemotherapie refractaire acute promyelocytaire 

leukemie (APL). 

Verkorte indicatie: APL, combi 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VEYVONDI INJPDR FL 1300IE + SOLV 10ML + TOEBEHOREN 

 

Zindex nummer: 16755634 

ATC Code: B02BD10 

Werkzame stof: VON WILLEBRANDFACTOR 

Registratienummer: EU/1/18/1298/002 

Fabrikant: SHIRE NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 619 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Preventie en behandeling van hemorragie of 

chirurgische bloeding bij de ziekte van Von 

Willebrand, wanneer behandeling met alleen 

desmopressine (DDAVP) niet effectief of gecontra-

indiceerd is. 

Verkorte indicatie: VWD, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2668 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor volwassenen (18 jaar en ouder) met de ziekte 

van von Willebrand, wanneer behandeling met 

desmopressine (DDAVP) alleen niet doeltreffend is of 

niet geïndiceerd is voor de behandeling van 

hemorragie en chirurgische bloeding of preventie van 

chirurgische bloeding. 

Verkorte indicatie: VWD, behandeling en profylaxe (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VEYVONDI INJPDR FL 650IE + SOLV 5ML + TOEBEHOREN 

 

Zindex nummer: 16755626 

ATC Code: B02BD10 
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Werkzame stof: VON WILLEBRANDFACTOR 

Registratienummer: EU/1/18/1298/001 

Fabrikant: SHIRE NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 619 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Preventie en behandeling van hemorragie of 

chirurgische bloeding bij de ziekte van Von 

Willebrand, wanneer behandeling met alleen 

desmopressine (DDAVP) niet effectief of gecontra-

indiceerd is. 

Verkorte indicatie: VWD, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 2668 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor volwassenen (18 jaar en ouder) met de ziekte 

van von Willebrand, wanneer behandeling met 

desmopressine (DDAVP) alleen niet doeltreffend is of 

niet geïndiceerd is voor de behandeling van 

hemorragie en chirurgische bloeding of preventie van 

chirurgische bloeding. 

Verkorte indicatie: VWD, behandeling en profylaxe (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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VFEND INFUSIEPOEDER FLACON 200MG 

 

Zindex nummer: 14751933 

ATC Code: J02AC03 

Werkzame stof: VORICONAZOL 

Registratienummer: EU/1/02/212/025 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 561 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

invasieve aspergillose. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 562 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

candidemie bij niet-neutropenische patiënten. 

Verkorte indicatie: Candidemie, zonder neutropenie (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 563 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

fluconazol-resistente ernstige invasieve Candida-

infecties (waaronder ook C. krusei). 

Verkorte indicatie: Candida infectie, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

(Resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 564 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

ernstige schimmelinfecties veroorzaakt door 

Scedosporium spp. en Fusarium spp. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, Scedosporium spp. of Fusarium 

spp (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 565 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met progressieve, 

mogelijk levensbedreigende infecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, progressief  (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 566 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 4004 van 4271 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder als profylaxe van 

invasieve schimmelinfecties bij hoog risico allogene 

hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) 

ontvangers. 

Verkorte indicatie: Invasieve schimmelinfectie, profylaxe bij HSCT (Volw. 

en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 900 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Secundaire profylaxe na recent doorgemaakte 

invasieve aspergillose bij  volwassen patiënten die 

nieuwe immunosuppressive behandeling ondergaan 

(zoals hematopoëtische stamceltransplantatie 

(HSCT)) of een specifieke primaire immuundeficiëntie 

hebben (zoals Chronische Granulomateuze ziekte 

(CGD)). 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, profylaxe bij HSCT of PID 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1030 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen ook profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patienten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1274 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassenen: profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patiënten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1275 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leeftijd van < 2 jaar voor behandeling van invasieve 

aspergillose en candida infecties. 

Verkorte indicatie: Aspergillose of candida infectie, invasief (Kind 0-2 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1327 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor ernstige intra oculaire 

schimmelinfecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, intraoculair, intravitreaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1569 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose in combinatie 
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met anidulafungine bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, combi met anidulafungine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VFEND INFUSIEPOEDER FLACON 200MG 

 

Zindex nummer: 15584321 

ATC Code: J02AC03 

Werkzame stof: VORICONAZOL 

Registratienummer: EU/1/02/212/025 

Fabrikant: MEDCOR PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 561 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

invasieve aspergillose. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 562 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

candidemie bij niet-neutropenische patiënten. 

Verkorte indicatie: Candidemie, zonder neutropenie (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 563 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

fluconazol-resistente ernstige invasieve Candida-

infecties (waaronder ook C. krusei). 

Verkorte indicatie: Candida infectie, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

(Resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 564 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

ernstige schimmelinfecties veroorzaakt door 

Scedosporium spp. en Fusarium spp. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, Scedosporium spp. of Fusarium 

spp (Volw. en Kind 2-18 jaar) 
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Indicatienummer: 565 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met progressieve, 

mogelijk levensbedreigende infecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, progressief  (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 566 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder als profylaxe van 

invasieve schimmelinfecties bij hoog risico allogene 

hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) 

ontvangers. 

Verkorte indicatie: Invasieve schimmelinfectie, profylaxe bij HSCT (Volw. 

en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 900 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Secundaire profylaxe na recent doorgemaakte 

invasieve aspergillose bij  volwassen patiënten die 

nieuwe immunosuppressive behandeling ondergaan 

(zoals hematopoëtische stamceltransplantatie 

(HSCT)) of een specifieke primaire immuundeficiëntie 

hebben (zoals Chronische Granulomateuze ziekte 

(CGD)). 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, profylaxe bij HSCT of PID 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1030 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen ook profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patienten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1274 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassenen: profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patiënten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1275 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leeftijd van < 2 jaar voor behandeling van invasieve 

aspergillose en candida infecties. 

Verkorte indicatie: Aspergillose of candida infectie, invasief (Kind 0-2 

jaar) 
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Indicatienummer: 1327 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor ernstige intra oculaire 

schimmelinfecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, intraoculair, intravitreaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1569 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose in combinatie 

met anidulafungine bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, combi met anidulafungine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VFEND INFUSIEPOEDER FLACON 200MG 

 

Zindex nummer: 15625826 

ATC Code: J02AC03 

Werkzame stof: VORICONAZOL 

Registratienummer: EU/1/02/212/025 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 561 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

invasieve aspergillose. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 562 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

candidemie bij niet-neutropenische patiënten. 

Verkorte indicatie: Candidemie, zonder neutropenie (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 563 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

fluconazol-resistente ernstige invasieve Candida-

infecties (waaronder ook C. krusei). 

Verkorte indicatie: Candida infectie, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

(Resistentie) 
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Indicatienummer: 564 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

ernstige schimmelinfecties veroorzaakt door 

Scedosporium spp. en Fusarium spp. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, Scedosporium spp. of Fusarium 

spp (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 565 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met progressieve, 

mogelijk levensbedreigende infecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, progressief  (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 566 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder als profylaxe van 

invasieve schimmelinfecties bij hoog risico allogene 

hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) 

ontvangers. 

Verkorte indicatie: Invasieve schimmelinfectie, profylaxe bij HSCT (Volw. 

en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 900 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Secundaire profylaxe na recent doorgemaakte 

invasieve aspergillose bij  volwassen patiënten die 

nieuwe immunosuppressive behandeling ondergaan 

(zoals hematopoëtische stamceltransplantatie 

(HSCT)) of een specifieke primaire immuundeficiëntie 

hebben (zoals Chronische Granulomateuze ziekte 

(CGD)). 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, profylaxe bij HSCT of PID 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1030 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen ook profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patienten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1274 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassenen: profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patiënten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Volw.) 
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Indicatienummer: 1275 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leeftijd van < 2 jaar voor behandeling van invasieve 

aspergillose en candida infecties. 

Verkorte indicatie: Aspergillose of candida infectie, invasief (Kind 0-2 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1327 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor ernstige intra oculaire 

schimmelinfecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, intraoculair, intravitreaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1569 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose in combinatie 

met anidulafungine bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, combi met anidulafungine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VFEND INFUSIEPOEDER FLACON 200MG 

 

Zindex nummer: 15627195 

ATC Code: J02AC03 

Werkzame stof: VORICONAZOL 

Registratienummer: EU/1/02/212/025 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 561 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

invasieve aspergillose. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 562 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

candidemie bij niet-neutropenische patiënten. 

Verkorte indicatie: Candidemie, zonder neutropenie (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 563 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

fluconazol-resistente ernstige invasieve Candida-

infecties (waaronder ook C. krusei). 

Verkorte indicatie: Candida infectie, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

(Resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 564 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

ernstige schimmelinfecties veroorzaakt door 

Scedosporium spp. en Fusarium spp. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, Scedosporium spp. of Fusarium 

spp (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 565 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met progressieve, 

mogelijk levensbedreigende infecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, progressief  (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 566 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder als profylaxe van 

invasieve schimmelinfecties bij hoog risico allogene 

hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) 

ontvangers. 

Verkorte indicatie: Invasieve schimmelinfectie, profylaxe bij HSCT (Volw. 

en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 900 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Secundaire profylaxe na recent doorgemaakte 

invasieve aspergillose bij  volwassen patiënten die 

nieuwe immunosuppressive behandeling ondergaan 

(zoals hematopoëtische stamceltransplantatie 

(HSCT)) of een specifieke primaire immuundeficiëntie 

hebben (zoals Chronische Granulomateuze ziekte 

(CGD)). 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, profylaxe bij HSCT of PID 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1030 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen ook profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patienten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 
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immuungecompromitteerden (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1274 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassenen: profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patiënten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1275 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leeftijd van < 2 jaar voor behandeling van invasieve 

aspergillose en candida infecties. 

Verkorte indicatie: Aspergillose of candida infectie, invasief (Kind 0-2 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1327 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor ernstige intra oculaire 

schimmelinfecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, intraoculair, intravitreaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1569 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose in combinatie 

met anidulafungine bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, combi met anidulafungine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VFEND INFUSIEPOEDER FLACON 200MG 

 

Zindex nummer: 15966097 

ATC Code: J02AC03 

Werkzame stof: VORICONAZOL 

Registratienummer: EU/1/02/212/025 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 561 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

invasieve aspergillose. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 
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Indicatienummer: 562 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

candidemie bij niet-neutropenische patiënten. 

Verkorte indicatie: Candidemie, zonder neutropenie (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 563 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

fluconazol-resistente ernstige invasieve Candida-

infecties (waaronder ook C. krusei). 

Verkorte indicatie: Candida infectie, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

(Resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 564 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

ernstige schimmelinfecties veroorzaakt door 

Scedosporium spp. en Fusarium spp. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, Scedosporium spp. of Fusarium 

spp (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 565 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met progressieve, 

mogelijk levensbedreigende infecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, progressief  (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 566 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder als profylaxe van 

invasieve schimmelinfecties bij hoog risico allogene 

hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) 

ontvangers. 

Verkorte indicatie: Invasieve schimmelinfectie, profylaxe bij HSCT (Volw. 

en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 900 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Secundaire profylaxe na recent doorgemaakte 

invasieve aspergillose bij  volwassen patiënten die 

nieuwe immunosuppressive behandeling ondergaan 

(zoals hematopoëtische stamceltransplantatie 

(HSCT)) of een specifieke primaire immuundeficiëntie 

hebben (zoals Chronische Granulomateuze ziekte 

(CGD)). 
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Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, profylaxe bij HSCT of PID 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1030 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen ook profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patienten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1274 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassenen: profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patiënten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1275 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leeftijd van < 2 jaar voor behandeling van invasieve 

aspergillose en candida infecties. 

Verkorte indicatie: Aspergillose of candida infectie, invasief (Kind 0-2 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1327 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor ernstige intra oculaire 

schimmelinfecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, intraoculair, intravitreaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1569 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose in combinatie 

met anidulafungine bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, combi met anidulafungine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VFEND POEDER VOOR SUSPENSIE 40MG/ML 

 

Zindex nummer: 14939886 

ATC Code: J02AC03 

Werkzame stof: VORICONAZOL 

Registratienummer: EU/1/02/212/026 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 4014 van 4271 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 561 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

invasieve aspergillose. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 562 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

candidemie bij niet-neutropenische patiënten. 

Verkorte indicatie: Candidemie, zonder neutropenie (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 563 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

fluconazol-resistente ernstige invasieve Candida-

infecties (waaronder ook C. krusei). 

Verkorte indicatie: Candida infectie, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

(Resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 564 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

ernstige schimmelinfecties veroorzaakt door 

Scedosporium spp. en Fusarium spp. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, Scedosporium spp. of Fusarium 

spp (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 565 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met progressieve, 

mogelijk levensbedreigende infecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, progressief  (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 566 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder als profylaxe van 

invasieve schimmelinfecties bij hoog risico allogene 

hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) 

ontvangers. 

Verkorte indicatie: Invasieve schimmelinfectie, profylaxe bij HSCT (Volw. 

en Kind 2-18 jaar) 
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Indicatienummer: 900 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Secundaire profylaxe na recent doorgemaakte 

invasieve aspergillose bij  volwassen patiënten die 

nieuwe immunosuppressive behandeling ondergaan 

(zoals hematopoëtische stamceltransplantatie 

(HSCT)) of een specifieke primaire immuundeficiëntie 

hebben (zoals Chronische Granulomateuze ziekte 

(CGD)). 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, profylaxe bij HSCT of PID 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1030 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen ook profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patienten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1274 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassenen: profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patiënten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1275 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leeftijd van < 2 jaar voor behandeling van invasieve 

aspergillose en candida infecties. 

Verkorte indicatie: Aspergillose of candida infectie, invasief (Kind 0-2 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1327 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor ernstige intra oculaire 

schimmelinfecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, intraoculair, intravitreaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1569 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose in combinatie 

met anidulafungine bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, combi met anidulafungine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 
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Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VFEND TABLET FILMOMHULD  50MG 

 

Zindex nummer: 14751941 

ATC Code: J02AC03 

Werkzame stof: VORICONAZOL 

Registratienummer: EU/1/02/212/006 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 561 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

invasieve aspergillose. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 562 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

candidemie bij niet-neutropenische patiënten. 

Verkorte indicatie: Candidemie, zonder neutropenie (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 563 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

fluconazol-resistente ernstige invasieve Candida-

infecties (waaronder ook C. krusei). 

Verkorte indicatie: Candida infectie, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

(Resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 564 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

ernstige schimmelinfecties veroorzaakt door 

Scedosporium spp. en Fusarium spp. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, Scedosporium spp. of Fusarium 

spp (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 565 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met progressieve, 

mogelijk levensbedreigende infecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, progressief  (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 566 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder als profylaxe van 

invasieve schimmelinfecties bij hoog risico allogene 

hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) 

ontvangers. 

Verkorte indicatie: Invasieve schimmelinfectie, profylaxe bij HSCT (Volw. 

en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 900 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Secundaire profylaxe na recent doorgemaakte 

invasieve aspergillose bij  volwassen patiënten die 

nieuwe immunosuppressive behandeling ondergaan 

(zoals hematopoëtische stamceltransplantatie 

(HSCT)) of een specifieke primaire immuundeficiëntie 

hebben (zoals Chronische Granulomateuze ziekte 

(CGD)). 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, profylaxe bij HSCT of PID 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1030 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen ook profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patienten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1274 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassenen: profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patiënten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1275 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leeftijd van < 2 jaar voor behandeling van invasieve 

aspergillose en candida infecties. 

Verkorte indicatie: Aspergillose of candida infectie, invasief (Kind 0-2 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1327 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor ernstige intra oculaire 

schimmelinfecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, intraoculair, intravitreaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1569 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose in combinatie 

met anidulafungine bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, combi met anidulafungine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VFEND TABLET FILMOMHULD 200MG 

 

Zindex nummer: 14751976 

ATC Code: J02AC03 

Werkzame stof: VORICONAZOL 

Registratienummer: EU/1/02/212/018 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 561 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

invasieve aspergillose. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 562 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

candidemie bij niet-neutropenische patiënten. 

Verkorte indicatie: Candidemie, zonder neutropenie (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 563 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

fluconazol-resistente ernstige invasieve Candida-

infecties (waaronder ook C. krusei). 

Verkorte indicatie: Candida infectie, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

(Resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 564 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

ernstige schimmelinfecties veroorzaakt door 

Scedosporium spp. en Fusarium spp. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, Scedosporium spp. of Fusarium 

spp (Volw. en Kind 2-18 jaar) 
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Indicatienummer: 565 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met progressieve, 

mogelijk levensbedreigende infecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, progressief  (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 566 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder als profylaxe van 

invasieve schimmelinfecties bij hoog risico allogene 

hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) 

ontvangers. 

Verkorte indicatie: Invasieve schimmelinfectie, profylaxe bij HSCT (Volw. 

en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 900 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Secundaire profylaxe na recent doorgemaakte 

invasieve aspergillose bij  volwassen patiënten die 

nieuwe immunosuppressive behandeling ondergaan 

(zoals hematopoëtische stamceltransplantatie 

(HSCT)) of een specifieke primaire immuundeficiëntie 

hebben (zoals Chronische Granulomateuze ziekte 

(CGD)). 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, profylaxe bij HSCT of PID 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1030 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen ook profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patienten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1274 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassenen: profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patiënten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1275 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leeftijd van < 2 jaar voor behandeling van invasieve 

aspergillose en candida infecties. 

Verkorte indicatie: Aspergillose of candida infectie, invasief (Kind 0-2 

jaar) 
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Indicatienummer: 1327 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor ernstige intra oculaire 

schimmelinfecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, intraoculair, intravitreaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1569 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose in combinatie 

met anidulafungine bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, combi met anidulafungine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VFEND TABLET FILMOMHULD 200MG 

 

Zindex nummer: 15908224 

ATC Code: J02AC03 

Werkzame stof: VORICONAZOL 

Registratienummer: EU/1/02/212/018 

Fabrikant: UNIT DOSE PACK BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 561 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

invasieve aspergillose. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 562 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

candidemie bij niet-neutropenische patiënten. 

Verkorte indicatie: Candidemie, zonder neutropenie (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 563 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

fluconazol-resistente ernstige invasieve Candida-

infecties (waaronder ook C. krusei). 

Verkorte indicatie: Candida infectie, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

(Resistentie) 
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Indicatienummer: 564 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

ernstige schimmelinfecties veroorzaakt door 

Scedosporium spp. en Fusarium spp. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, Scedosporium spp. of Fusarium 

spp (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 565 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met progressieve, 

mogelijk levensbedreigende infecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, progressief  (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 566 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder als profylaxe van 

invasieve schimmelinfecties bij hoog risico allogene 

hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) 

ontvangers. 

Verkorte indicatie: Invasieve schimmelinfectie, profylaxe bij HSCT (Volw. 

en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 900 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Secundaire profylaxe na recent doorgemaakte 

invasieve aspergillose bij  volwassen patiënten die 

nieuwe immunosuppressive behandeling ondergaan 

(zoals hematopoëtische stamceltransplantatie 

(HSCT)) of een specifieke primaire immuundeficiëntie 

hebben (zoals Chronische Granulomateuze ziekte 

(CGD)). 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, profylaxe bij HSCT of PID 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1030 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen ook profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patienten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1274 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassenen: profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patiënten ( niet alleen bij 

HSCT ). 
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Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1275 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leeftijd van < 2 jaar voor behandeling van invasieve 

aspergillose en candida infecties. 

Verkorte indicatie: Aspergillose of candida infectie, invasief (Kind 0-2 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1327 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor ernstige intra oculaire 

schimmelinfecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, intraoculair, intravitreaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1569 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose in combinatie 

met anidulafungine bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, combi met anidulafungine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VFEND TABLET FILMOMHULD 200MG 

 

Zindex nummer: 15914046 

ATC Code: J02AC03 

Werkzame stof: VORICONAZOL 

Registratienummer: EU/1/02/212/018 

Fabrikant: UNIT DOSE PACK BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 561 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

invasieve aspergillose. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 562 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

candidemie bij niet-neutropenische patiënten. 

Verkorte indicatie: Candidemie, zonder neutropenie (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 563 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

fluconazol-resistente ernstige invasieve Candida-

infecties (waaronder ook C. krusei). 

Verkorte indicatie: Candida infectie, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

(Resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 564 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

ernstige schimmelinfecties veroorzaakt door 

Scedosporium spp. en Fusarium spp. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, Scedosporium spp. of Fusarium 

spp (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 565 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met progressieve, 

mogelijk levensbedreigende infecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, progressief  (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 566 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder als profylaxe van 

invasieve schimmelinfecties bij hoog risico allogene 

hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) 

ontvangers. 

Verkorte indicatie: Invasieve schimmelinfectie, profylaxe bij HSCT (Volw. 

en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 900 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Secundaire profylaxe na recent doorgemaakte 

invasieve aspergillose bij  volwassen patiënten die 

nieuwe immunosuppressive behandeling ondergaan 

(zoals hematopoëtische stamceltransplantatie 

(HSCT)) of een specifieke primaire immuundeficiëntie 

hebben (zoals Chronische Granulomateuze ziekte 

(CGD)). 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, profylaxe bij HSCT of PID 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1030 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen ook profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patienten ( niet alleen bij 
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HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1274 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassenen: profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patiënten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1275 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leeftijd van < 2 jaar voor behandeling van invasieve 

aspergillose en candida infecties. 

Verkorte indicatie: Aspergillose of candida infectie, invasief (Kind 0-2 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1327 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor ernstige intra oculaire 

schimmelinfecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, intraoculair, intravitreaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1569 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose in combinatie 

met anidulafungine bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, combi met anidulafungine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VFEND TABLET FILMOMHULD 200MG 

 

Zindex nummer: 16156145 

ATC Code: J02AC03 

Werkzame stof: VORICONAZOL 

Registratienummer: EU/1/02/212/018 

Fabrikant: ALLIANCE HEALTHCARE NEDERLAND B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 561 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

invasieve aspergillose. 
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Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 562 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

candidemie bij niet-neutropenische patiënten. 

Verkorte indicatie: Candidemie, zonder neutropenie (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 563 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

fluconazol-resistente ernstige invasieve Candida-

infecties (waaronder ook C. krusei). 

Verkorte indicatie: Candida infectie, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

(Resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 564 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

ernstige schimmelinfecties veroorzaakt door 

Scedosporium spp. en Fusarium spp. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, Scedosporium spp. of Fusarium 

spp (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 565 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met progressieve, 

mogelijk levensbedreigende infecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, progressief  (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 566 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder als profylaxe van 

invasieve schimmelinfecties bij hoog risico allogene 

hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) 

ontvangers. 

Verkorte indicatie: Invasieve schimmelinfectie, profylaxe bij HSCT (Volw. 

en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 900 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Secundaire profylaxe na recent doorgemaakte 

invasieve aspergillose bij  volwassen patiënten die 

nieuwe immunosuppressive behandeling ondergaan 

(zoals hematopoëtische stamceltransplantatie 

(HSCT)) of een specifieke primaire immuundeficiëntie 
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hebben (zoals Chronische Granulomateuze ziekte 

(CGD)). 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, profylaxe bij HSCT of PID 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1030 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen ook profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patienten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1274 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassenen: profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patiënten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1275 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leeftijd van < 2 jaar voor behandeling van invasieve 

aspergillose en candida infecties. 

Verkorte indicatie: Aspergillose of candida infectie, invasief (Kind 0-2 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1327 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor ernstige intra oculaire 

schimmelinfecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, intraoculair, intravitreaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1569 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose in combinatie 

met anidulafungine bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, combi met anidulafungine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VIDAZA INJECTIEPOEDER FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 15440699 

ATC Code: L01BC07 
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Werkzame stof: AZACITIDINE 

Registratienummer: EU/1/08/488/001 

Fabrikant: CELGENE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 44 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten die niet in 

aanmerking komen voor hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT), met intermediair 2 en 

hoog risico myelodysplastische syndromen (MDS) 

volgens het International Prognostic Scoring System 

(IPSS). 

Verkorte indicatie: MDS, intermediair 2 of hoog risico, niet in 

aanmerking voor HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 45 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten die niet in 

aanmerking komen voor hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT), met chronische 

myelomonocytaire leukemie (CMML) met 10-29% 

beenmergblasten zonder myeloproliferatieve 

aandoening. 

Verkorte indicatie: CMML, niet in aanmerking voor HSCT  (10-29% 

beenmergblasten) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 46 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten die niet in 

aanmerking komen voor hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT), met acute myeloïde 

leukemie (AML) met 20-30% blasten en multilineaire 

dysplasie, volgens de indeling van de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 

Verkorte indicatie: AML, niet in aanmerking voor HSCT (20-30% 

blasten) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 47 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten die niet 

in aanmerking komen voor hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT), met AML met >30% 

beenmergblasten volgens de indeling van de WHO. 

Verkorte indicatie: AML, niet in aanmerking voor HSCT  ( > 30% 

beenmergblasten) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1044 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Myelodysplastisch syndroom (MDS). 

Verkorte indicatie: MDS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1067 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele myelomonocytaire leukemie (JMML) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: JMML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1068 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute leukemiën bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AML of ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VIDAZA INJECTIEPOEDER FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 16275411 

ATC Code: L01BC07 

Werkzame stof: AZACITIDINE 

Registratienummer: EU/1/08/488/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 44 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten die niet in 

aanmerking komen voor hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT), met intermediair 2 en 

hoog risico myelodysplastische syndromen (MDS) 

volgens het International Prognostic Scoring System 

(IPSS). 

Verkorte indicatie: MDS, intermediair 2 of hoog risico, niet in 

aanmerking voor HSCT (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 45 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten die niet in 

aanmerking komen voor hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT), met chronische 

myelomonocytaire leukemie (CMML) met 10-29% 

beenmergblasten zonder myeloproliferatieve 

aandoening. 

Verkorte indicatie: CMML, niet in aanmerking voor HSCT  (10-29% 

beenmergblasten) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 46 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten die niet in 

aanmerking komen voor hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT), met acute myeloïde 

leukemie (AML) met 20-30% blasten en multilineaire 
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dysplasie, volgens de indeling van de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 

Verkorte indicatie: AML, niet in aanmerking voor HSCT (20-30% 

blasten) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 47 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten die niet 

in aanmerking komen voor hematopoëtische 

stamceltransplantatie (HSCT), met AML met >30% 

beenmergblasten volgens de indeling van de WHO. 

Verkorte indicatie: AML, niet in aanmerking voor HSCT  ( > 30% 

beenmergblasten) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1044 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Myelodysplastisch syndroom (MDS). 

Verkorte indicatie: MDS (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1067 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele myelomonocytaire leukemie (JMML) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: JMML (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1068 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute leukemiën bij kinderen. 

Verkorte indicatie: AML of ALL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VIMIZIM INFVLST CONC 1MG/ML FLACON 5ML 

 

Zindex nummer: 16091973 

ATC Code: A16AB12 

Werkzame stof: ELOSULFASE ALFA 

Registratienummer: EU/1/14/914/001 

Fabrikant: BIOMARIN EUROPE LTD 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 209 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van mucopolysacharidose, type IVA 

(Morquio A-syndroom, MPS IVA) bij patiënten van 

alle leeftijden. 

Verkorte indicatie: MPS IVA (Volw en Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VINBLASTINESULFAAT PCH INJVLST 1MG/ML FL 10ML 

 

Zindex nummer: 15517500 

ATC Code: L01CA01 

Werkzame stof: VINBLASTINE 

Registratienummer: 101349 

Fabrikant: PHARMACHEMIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 543 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Soms als monotherapie maar meestal in combinatie 

met andere cytostatica en/of radiotherapie bij 

maligne non-Hodgkin lymfomen. 

Verkorte indicatie: NHL, mono of combi 

 

 

Indicatienummer: 544 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Soms als monotherapie maar meestal in combinatie 

met andere cytostatica en/of radiotherapie bij de 

ziekte van Hodgkin. 

Verkorte indicatie: HL, mono of combi 

 

 

Indicatienummer: 545 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Soms als monotherapie maar meestal in combinatie 

met andere cytostatica en/of radiotherapie bij 

gevorderde testiscarcinomen. 

Verkorte indicatie: TestisC, Adv, mono of combi 

 

 

Indicatienummer: 546 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Soms als monotherapie maar meestal in combinatie 

met andere cytostatica en/of radiotherapie bij 

terugkerende of metastatische borstkanker (wanneer 

op anthracycline gebaseerde behandelingen niet zijn 

aangeslagen). 

Verkorte indicatie: BC, recidief of m, mono of combi 

 

 

Indicatienummer: 547 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Soms als monotherapie maar meestal in combinatie 

met andere cytostatica en/of radiotherapie bij 

histiocytose van de langerhanscellen (histiocytose X). 

Verkorte indicatie: LCH, mono of combi 
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Indicatienummer: 846 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Laaggradige (pediatrische) gliomen. 

Verkorte indicatie: Glioom, laaggradig (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1024 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Niercelcarcinoom. 

Verkorte indicatie: RCC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1167 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd blaascarcinoom. 

Verkorte indicatie: BlaasCa, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1168 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyelum- en uretercarcinoom. 

Verkorte indicatie: PyelumC of ureterC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2678 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor volwassen patiënten met eerder onbehandeld 

CD30-positief hodgkinlymfoom (HL) Stadium IV in 

combinatie met doxorubicine, brentuximab vedotin 

en dacarbazine. 

Verkorte indicatie: CD30+ HL stadium IV, 1e lijn, combi met 

doxorubicine, brentuximab en dacarbazine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VINCRISTINESULFAAT PCH INJVLST 1MG/ML FLACON 1ML 

 

Zindex nummer: 15460762 

ATC Code: L01CA02 

Werkzame stof: VINCRISTINE 

Registratienummer: 100081 

Fabrikant: PHARMACHEMIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 548 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of samen met andere oncolytica 

voor de behandeling van acute lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: ALL, mono of combi 

 

 

Indicatienummer: 549 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of samen met andere oncolytica 

voor de behandeling van maligne lymfomen, inclusief 

de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkinlymfomen. 

Verkorte indicatie: Maligne lymfoom, HL of NHL, mono of combi 

 

 

Indicatienummer: 550 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of samen met andere oncolytica 

voor de behandeling van multipele myeloom. 

Verkorte indicatie: MM, mono of combi 

 

 

Indicatienummer: 551 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of samen met andere oncolytica 

voor de behandeling van vaste tumoren, inclusief 

(metastatisch) mammacarcinoom, kleincellig 

longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, mono of combi 

 

 

Indicatienummer: 552 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of samen met andere oncolytica 

voor de behandeling van Ewing-sarcoom, embryonaal 

rhabdomyosarcoom, primitieve neuro-ectodermale 

tumoren (zoals medulloblastoom en neuroblastoom), 

Wilms-tumor en retinoblastoom. 

Verkorte indicatie: EwingSRC, embryonaal RhabdomyoSRC, PNET, 

Wilms-tumor, retinoblastoom, mono of combi 

 

 

Indicatienummer: 553 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of samen met andere oncolytica 

voor de behandeling van idiopathische 

trombocytopenische purpura. Patiënten met echte 

ITP die niet verbeterden na splenectomie en een 

kortdurende behandeling met adrenocorticosteroïden 

reageren mogelijk wel op vincristine, maar het 

geneesmiddel wordt bij deze aandoening niet 

aanbevolen als primaire behandeling. Aanbevolen 

wekelijkse doses vincristine gedurende 3 tot 4 weken 

veroorzaakten bij sommige patiënten een blijvende 

remissie. Als patiënten na 3 tot 6 doses nog niet 

reageren is het onwaarschijnlijk dat ze baat zullen 

hebben bij toediening van nog meer doses. 

Verkorte indicatie: ITP, mono of combi 
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Indicatienummer: 157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute lymfatische leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 789 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met procarbazine en lomustine bij de 

behandeling van 1P/19q co-deletie anaplastisch 

oligodendroom bij volwassenen na radiotherapie. 

Verkorte indicatie: Oligodendroom, anaplastisch, 1P/19q co-deletie,  na 

RT, combi met lomustine en procarbazine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 851 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1052 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Vaatmalformaties. 

Verkorte indicatie: Vaatmalformatie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1098 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Persisterende trofoblast of choriocarcinoom. 

Verkorte indicatie: Trofoblast of Choriocarcinoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1099 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Medulloblastomen volwassenen. 

Verkorte indicatie: Medulloblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1166 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gliomen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1272 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Icm cisplatin, carboplatin, etoposide, ifosfamide, 

doxorubicine en/of cyclofosfamide bij SCLC bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: SCLC, combi met carboplatine, etoposide, ifosfamide, 
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doxorubicine en/of cyclofosfamide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1430 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Hodgkin, non-Hodgkin lymfoom en 

multipel myeloom in combinatie met cyclofosfamide. 

Verkorte indicatie: HL, NHL of MM, combi met cyclofosfamide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1453 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van kiemceltumoren bij 

volwassenen in combinatie met cyclofosfamide. 

Verkorte indicatie: GCT, combi met cyclofosfamide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VINCRISTINESULFAAT PCH INJVLST 1MG/ML FLACON 2ML 

 

Zindex nummer: 15460770 

ATC Code: L01CA02 

Werkzame stof: VINCRISTINE 

Registratienummer: 100081 

Fabrikant: PHARMACHEMIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 548 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of samen met andere oncolytica 

voor de behandeling van acute lymfatische leukemie. 

Verkorte indicatie: ALL, mono of combi 

 

 

Indicatienummer: 549 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of samen met andere oncolytica 

voor de behandeling van maligne lymfomen, inclusief 

de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkinlymfomen. 

Verkorte indicatie: Maligne lymfoom, HL of NHL, mono of combi 

 

 

Indicatienummer: 550 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of samen met andere oncolytica 

voor de behandeling van multipele myeloom. 

Verkorte indicatie: MM, mono of combi 

 

 

Indicatienummer: 551 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of samen met andere oncolytica 
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voor de behandeling van vaste tumoren, inclusief 

(metastatisch) mammacarcinoom, kleincellig 

longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: Solide tumor, mono of combi 

 

 

Indicatienummer: 552 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of samen met andere oncolytica 

voor de behandeling van Ewing-sarcoom, embryonaal 

rhabdomyosarcoom, primitieve neuro-ectodermale 

tumoren (zoals medulloblastoom en neuroblastoom), 

Wilms-tumor en retinoblastoom. 

Verkorte indicatie: EwingSRC, embryonaal RhabdomyoSRC, PNET, 

Wilms-tumor, retinoblastoom, mono of combi 

 

 

Indicatienummer: 553 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of samen met andere oncolytica 

voor de behandeling van idiopathische 

trombocytopenische purpura. Patiënten met echte 

ITP die niet verbeterden na splenectomie en een 

kortdurende behandeling met adrenocorticosteroïden 

reageren mogelijk wel op vincristine, maar het 

geneesmiddel wordt bij deze aandoening niet 

aanbevolen als primaire behandeling. Aanbevolen 

wekelijkse doses vincristine gedurende 3 tot 4 weken 

veroorzaakten bij sommige patiënten een blijvende 

remissie. Als patiënten na 3 tot 6 doses nog niet 

reageren is het onwaarschijnlijk dat ze baat zullen 

hebben bij toediening van nog meer doses. 

Verkorte indicatie: ITP, mono of combi 

 

 

Indicatienummer: 157 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acute lymfatische leukemie (ALL). 

Verkorte indicatie: ALL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 789 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met procarbazine en lomustine bij de 

behandeling van 1P/19q co-deletie anaplastisch 

oligodendroom bij volwassenen na radiotherapie. 

Verkorte indicatie: Oligodendroom, anaplastisch, 1P/19q co-deletie,  na 

RT, combi met lomustine en procarbazine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 851 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne gliomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1052 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Vaatmalformaties. 

Verkorte indicatie: Vaatmalformatie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1098 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Persisterende trofoblast of choriocarcinoom. 

Verkorte indicatie: Trofoblast of Choriocarcinoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1099 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Medulloblastomen volwassenen. 

Verkorte indicatie: Medulloblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1166 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gliomen. 

Verkorte indicatie: Glioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1272 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Icm cisplatin, carboplatin, etoposide, ifosfamide, 

doxorubicine en/of cyclofosfamide bij SCLC bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: SCLC, combi met carboplatine, etoposide, ifosfamide, 

doxorubicine en/of cyclofosfamide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1430 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Hodgkin, non-Hodgkin lymfoom en 

multipel myeloom in combinatie met cyclofosfamide. 

Verkorte indicatie: HL, NHL of MM, combi met cyclofosfamide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1453 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van kiemceltumoren bij 

volwassenen in combinatie met cyclofosfamide. 

Verkorte indicatie: GCT, combi met cyclofosfamide (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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VINORELBINE ACCORD INFVLST CONC 10MG/ML FLAC 1ML 

 

Zindex nummer: 16628500 

ATC Code: L01CA04 

Werkzame stof: VINORELBINE 

Registratienummer: 119281 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 556 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van gemetastaseerd mammacarcinoom 

bij patiënten die niet hebben gereageerd op, of niet 

in aanmerking komen voor, standaard anthracycline- 

bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 557 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd 

niet-kleincellig longcarcinoom, in combinatie met 

cisplatine. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 558 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met 

cisplatine na volledige resectie van stadium II en IIIA 

niet-kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium II of IIIa, na volledige resectie, 

combi met cisplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 554 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij (volwassen) patiënten bij niet kleincellige 

longcarcinoom (stadium 3 of 4). 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium III of IV (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 555 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij (volwassen) patiënten als monotherapie bij 

patiënten met gemetastaseerd mammacarcinoom 

(stadium 4), bij wie chemotherapie met antracyclines 

en taxanen niet succesvol was of niet is aangewezen. 

Verkorte indicatie: BC, m, stadium 4, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 839 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Solide tumoren, waaronder 

rhadomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: Solide tumor (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1273 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: 2e locoregionaal recidief ERMS bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: ERMS, 2e locoregionaal recidief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1391 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van Her2 NEU positief 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met trastuzumab na 

anthracyclinebevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, combi met trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1479 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd 

niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC), in combinatie 

met carboplatine. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1480 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met 

carboplatine na volledige resectie van stadium II en 

IIIA niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium II of IIA, na volledige resectie, 

combi met carboplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VINORELBINE ACCORD INFVLST CONC 10MG/ML FLAC 5ML 

 

Zindex nummer: 16757173 

ATC Code: L01CA04 

Werkzame stof: VINORELBINE 

Registratienummer: 119281 
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Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 556 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van gemetastaseerd mammacarcinoom 

bij patiënten die niet hebben gereageerd op, of niet 

in aanmerking komen voor, standaard anthracycline- 

bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 557 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd 

niet-kleincellig longcarcinoom, in combinatie met 

cisplatine. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 558 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met 

cisplatine na volledige resectie van stadium II en IIIA 

niet-kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium II of IIIa, na volledige resectie, 

combi met cisplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 554 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij (volwassen) patiënten bij niet kleincellige 

longcarcinoom (stadium 3 of 4). 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium III of IV (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 555 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij (volwassen) patiënten als monotherapie bij 

patiënten met gemetastaseerd mammacarcinoom 

(stadium 4), bij wie chemotherapie met antracyclines 

en taxanen niet succesvol was of niet is aangewezen. 

Verkorte indicatie: BC, m, stadium 4, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 839 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Solide tumoren, waaronder 

rhadomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: Solide tumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1273 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: 2e locoregionaal recidief ERMS bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: ERMS, 2e locoregionaal recidief (Volw.) 
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Indicatienummer: 1391 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van Her2 NEU positief 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met trastuzumab na 

anthracyclinebevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, combi met trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1479 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd 

niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC), in combinatie 

met carboplatine. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1480 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met 

carboplatine na volledige resectie van stadium II en 

IIIA niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium II of IIA, na volledige resectie, 

combi met carboplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VINORELBINE AUROBINDO INFVLST CONC 10MG/ML FL 1ML 

 

Zindex nummer: 15532224 

ATC Code: L01CA04 

Werkzame stof: VINORELBINE 

Registratienummer: 35294 

Fabrikant: AUROBINDO PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 556 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van gemetastaseerd mammacarcinoom 
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bij patiënten die niet hebben gereageerd op, of niet 

in aanmerking komen voor, standaard anthracycline- 

bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 557 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd 

niet-kleincellig longcarcinoom, in combinatie met 

cisplatine. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 558 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met 

cisplatine na volledige resectie van stadium II en IIIA 

niet-kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium II of IIIa, na volledige resectie, 

combi met cisplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 554 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij (volwassen) patiënten bij niet kleincellige 

longcarcinoom (stadium 3 of 4). 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium III of IV (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 555 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij (volwassen) patiënten als monotherapie bij 

patiënten met gemetastaseerd mammacarcinoom 

(stadium 4), bij wie chemotherapie met antracyclines 

en taxanen niet succesvol was of niet is aangewezen. 

Verkorte indicatie: BC, m, stadium 4, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 839 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Solide tumoren, waaronder 

rhadomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: Solide tumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1273 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: 2e locoregionaal recidief ERMS bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: ERMS, 2e locoregionaal recidief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1391 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van Her2 NEU positief 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met trastuzumab na 

anthracyclinebevattende therapie. 
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Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, combi met trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1479 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd 

niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC), in combinatie 

met carboplatine. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1480 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met 

carboplatine na volledige resectie van stadium II en 

IIIA niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium II of IIA, na volledige resectie, 

combi met carboplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VINORELBINE AUROBINDO INFVLST CONC 10MG/ML FL 5ML 

 

Zindex nummer: 15532232 

ATC Code: L01CA04 

Werkzame stof: VINORELBINE 

Registratienummer: 35294 

Fabrikant: AUROBINDO PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 556 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van gemetastaseerd mammacarcinoom 

bij patiënten die niet hebben gereageerd op, of niet 

in aanmerking komen voor, standaard anthracycline- 

bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC (Volw.) 
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Indicatienummer: 557 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd 

niet-kleincellig longcarcinoom, in combinatie met 

cisplatine. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 558 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met 

cisplatine na volledige resectie van stadium II en IIIA 

niet-kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium II of IIIa, na volledige resectie, 

combi met cisplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 554 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij (volwassen) patiënten bij niet kleincellige 

longcarcinoom (stadium 3 of 4). 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium III of IV (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 555 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij (volwassen) patiënten als monotherapie bij 

patiënten met gemetastaseerd mammacarcinoom 

(stadium 4), bij wie chemotherapie met antracyclines 

en taxanen niet succesvol was of niet is aangewezen. 

Verkorte indicatie: BC, m, stadium 4, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 839 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Solide tumoren, waaronder 

rhadomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: Solide tumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1273 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: 2e locoregionaal recidief ERMS bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: ERMS, 2e locoregionaal recidief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1391 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van Her2 NEU positief 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met trastuzumab na 

anthracyclinebevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, combi met trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1479 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd 
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niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC), in combinatie 

met carboplatine. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1480 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met 

carboplatine na volledige resectie van stadium II en 

IIIA niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium II of IIA, na volledige resectie, 

combi met carboplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VINORELBINE SANDOZ INFVLST CONC 10MG/ML FLAC 1ML 

 

Zindex nummer: 15412369 

ATC Code: L01CA04 

Werkzame stof: VINORELBINE 

Registratienummer: 30937 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 556 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van gemetastaseerd mammacarcinoom 

bij patiënten die niet hebben gereageerd op, of niet 

in aanmerking komen voor, standaard anthracycline- 

bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 557 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd 

niet-kleincellig longcarcinoom, in combinatie met 

cisplatine. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, combi met cisplatine (Volw.) 
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Indicatienummer: 558 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met 

cisplatine na volledige resectie van stadium II en IIIA 

niet-kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium II of IIIa, na volledige resectie, 

combi met cisplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 554 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij (volwassen) patiënten bij niet kleincellige 

longcarcinoom (stadium 3 of 4). 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium III of IV (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 555 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij (volwassen) patiënten als monotherapie bij 

patiënten met gemetastaseerd mammacarcinoom 

(stadium 4), bij wie chemotherapie met antracyclines 

en taxanen niet succesvol was of niet is aangewezen. 

Verkorte indicatie: BC, m, stadium 4, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 839 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Solide tumoren, waaronder 

rhadomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: Solide tumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1273 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: 2e locoregionaal recidief ERMS bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: ERMS, 2e locoregionaal recidief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1391 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van Her2 NEU positief 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met trastuzumab na 

anthracyclinebevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, combi met trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1479 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd 

niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC), in combinatie 

met carboplatine. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1480 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met 

carboplatine na volledige resectie van stadium II en 

IIIA niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium II of IIA, na volledige resectie, 

combi met carboplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VINORELBINE SANDOZ INFVLST CONC 10MG/ML FLAC 5ML 

 

Zindex nummer: 15412377 

ATC Code: L01CA04 

Werkzame stof: VINORELBINE 

Registratienummer: 30937 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 556 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van gemetastaseerd mammacarcinoom 

bij patiënten die niet hebben gereageerd op, of niet 

in aanmerking komen voor, standaard anthracycline- 

bevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 557 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd 

niet-kleincellig longcarcinoom, in combinatie met 

cisplatine. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, combi met cisplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 558 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met 

cisplatine na volledige resectie van stadium II en IIIA 
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niet-kleincellig longcarcinoom. 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium II of IIIa, na volledige resectie, 

combi met cisplatine adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 554 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij (volwassen) patiënten bij niet kleincellige 

longcarcinoom (stadium 3 of 4). 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium III of IV (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 555 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij (volwassen) patiënten als monotherapie bij 

patiënten met gemetastaseerd mammacarcinoom 

(stadium 4), bij wie chemotherapie met antracyclines 

en taxanen niet succesvol was of niet is aangewezen. 

Verkorte indicatie: BC, m, stadium 4, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 839 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Solide tumoren, waaronder 

rhadomyosarcoom. 

Verkorte indicatie: Solide tumor (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1273 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: 2e locoregionaal recidief ERMS bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: ERMS, 2e locoregionaal recidief (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1391 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van Her2 NEU positief 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met trastuzumab na 

anthracyclinebevattende therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, combi met trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1479 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd 

niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC), in combinatie 

met carboplatine. 

Verkorte indicatie: NSCLC, LA of m, combi met carboplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1480 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Als adjuvante behandeling in combinatie met 

carboplatine na volledige resectie van stadium II en 

IIIA niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, stadium II of IIA, na volledige resectie, 

combi met carboplatine adjuvant (Volw.) 
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Indicatienummer: 1484 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Non-Hodgkinlymfoom (NHL) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief NHL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1485 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief Hodgkinlymfoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief HL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VISUDYNE INFUSIEPOEDER FLACON 15MG 

 

Zindex nummer: 14645955 

ATC Code: S01LA01 

Werkzame stof: VERTEPORFINE 

Registratienummer: EU/1/00/140/001 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 541 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met exsudatieve 

(natte) leeftijdsgebonden maculadegeneratie LMD) 

met overwegend klassieke subfoveale choroïdale 

neovascularisatie (CNV). 

Verkorte indicatie: nLMD met subfoveaal CNV (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 542 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met subfoveale 

choroïdale neovascularisatie veroorzaakt door 

pathologische myopie. 

Verkorte indicatie: subfoveale CNV bij myopie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1354 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Centraal Sereuze Chorioretinopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Centraal Sereuze Chorioretinopathie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1355 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Choroidea hemangioom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Choroidea hemangioom (Volw.) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VORICONAZOL ACCORD TABLET FILMOMHULD  50MG 

 

Zindex nummer: 16268059 

ATC Code: J02AC03 

Werkzame stof: VORICONAZOL 

Registratienummer: EU/1/13/835/022 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 561 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

invasieve aspergillose. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 562 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

candidemie bij niet-neutropenische patiënten. 

Verkorte indicatie: Candidemie, zonder neutropenie (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 563 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

fluconazol-resistente ernstige invasieve Candida-

infecties (waaronder ook C. krusei). 

Verkorte indicatie: Candida infectie, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

(Resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 564 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

ernstige schimmelinfecties veroorzaakt door 

Scedosporium spp. en Fusarium spp. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, Scedosporium spp. of Fusarium 

spp (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 565 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met progressieve, 
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mogelijk levensbedreigende infecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, progressief  (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 566 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder als profylaxe van 

invasieve schimmelinfecties bij hoog risico allogene 

hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) 

ontvangers. 

Verkorte indicatie: Invasieve schimmelinfectie, profylaxe bij HSCT (Volw. 

en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 900 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Secundaire profylaxe na recent doorgemaakte 

invasieve aspergillose bij  volwassen patiënten die 

nieuwe immunosuppressive behandeling ondergaan 

(zoals hematopoëtische stamceltransplantatie 

(HSCT)) of een specifieke primaire immuundeficiëntie 

hebben (zoals Chronische Granulomateuze ziekte 

(CGD)). 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, profylaxe bij HSCT of PID 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1030 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen ook profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patienten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1274 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassenen: profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patiënten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1275 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leeftijd van < 2 jaar voor behandeling van invasieve 

aspergillose en candida infecties. 

Verkorte indicatie: Aspergillose of candida infectie, invasief (Kind 0-2 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1327 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor ernstige intra oculaire 
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schimmelinfecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, intraoculair, intravitreaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1569 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose in combinatie 

met anidulafungine bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, combi met anidulafungine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VORICONAZOL ACCORD TABLET FILMOMHULD 200MG 

 

Zindex nummer: 16268075 

ATC Code: J02AC03 

Werkzame stof: VORICONAZOL 

Registratienummer: EU/1/13/835/028 

Fabrikant: ACCORD HEALTHCARE B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 561 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

invasieve aspergillose. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 562 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

candidemie bij niet-neutropenische patiënten. 

Verkorte indicatie: Candidemie, zonder neutropenie (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 563 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

fluconazol-resistente ernstige invasieve Candida-

infecties (waaronder ook C. krusei). 

Verkorte indicatie: Candida infectie, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

(Resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 564 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 
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leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

ernstige schimmelinfecties veroorzaakt door 

Scedosporium spp. en Fusarium spp. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, Scedosporium spp. of Fusarium 

spp (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 565 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met progressieve, 

mogelijk levensbedreigende infecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, progressief  (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 566 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder als profylaxe van 

invasieve schimmelinfecties bij hoog risico allogene 

hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) 

ontvangers. 

Verkorte indicatie: Invasieve schimmelinfectie, profylaxe bij HSCT (Volw. 

en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 900 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Secundaire profylaxe na recent doorgemaakte 

invasieve aspergillose bij  volwassen patiënten die 

nieuwe immunosuppressive behandeling ondergaan 

(zoals hematopoëtische stamceltransplantatie 

(HSCT)) of een specifieke primaire immuundeficiëntie 

hebben (zoals Chronische Granulomateuze ziekte 

(CGD)). 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, profylaxe bij HSCT of PID 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1030 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen ook profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patienten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1274 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassenen: profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patiënten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1275 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leeftijd van < 2 jaar voor behandeling van invasieve 

aspergillose en candida infecties. 

Verkorte indicatie: Aspergillose of candida infectie, invasief (Kind 0-2 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1327 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor ernstige intra oculaire 

schimmelinfecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, intraoculair, intravitreaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1569 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose in combinatie 

met anidulafungine bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, combi met anidulafungine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VORICONAZOL AUROBINDO TABLET FILMOMHULD  50MG 

 

Zindex nummer: 16265149 

ATC Code: J02AC03 

Werkzame stof: VORICONAZOL 

Registratienummer: 116960 

Fabrikant: AUROBINDO PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 561 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

invasieve aspergillose. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 562 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

candidemie bij niet-neutropenische patiënten. 

Verkorte indicatie: Candidemie, zonder neutropenie (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 563 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 
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leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

fluconazol-resistente ernstige invasieve Candida-

infecties (waaronder ook C. krusei). 

Verkorte indicatie: Candida infectie, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

(Resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 564 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

ernstige schimmelinfecties veroorzaakt door 

Scedosporium spp. en Fusarium spp. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, Scedosporium spp. of Fusarium 

spp (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 565 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met progressieve, 

mogelijk levensbedreigende infecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, progressief  (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 566 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder als profylaxe van 

invasieve schimmelinfecties bij hoog risico allogene 

hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) 

ontvangers. 

Verkorte indicatie: Invasieve schimmelinfectie, profylaxe bij HSCT (Volw. 

en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 900 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Secundaire profylaxe na recent doorgemaakte 

invasieve aspergillose bij  volwassen patiënten die 

nieuwe immunosuppressive behandeling ondergaan 

(zoals hematopoëtische stamceltransplantatie 

(HSCT)) of een specifieke primaire immuundeficiëntie 

hebben (zoals Chronische Granulomateuze ziekte 

(CGD)). 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, profylaxe bij HSCT of PID 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1030 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen ook profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patienten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Kind 0-18 jaar) 

 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 4055 van 4271 

Indicatienummer: 1274 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassenen: profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patiënten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1275 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leeftijd van < 2 jaar voor behandeling van invasieve 

aspergillose en candida infecties. 

Verkorte indicatie: Aspergillose of candida infectie, invasief (Kind 0-2 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1327 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor ernstige intra oculaire 

schimmelinfecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, intraoculair, intravitreaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1569 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose in combinatie 

met anidulafungine bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, combi met anidulafungine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VORICONAZOL AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 200MG 

 

Zindex nummer: 16265157 

ATC Code: J02AC03 

Werkzame stof: VORICONAZOL 

Registratienummer: 116962 

Fabrikant: AUROBINDO PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 561 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

invasieve aspergillose. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 562 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

candidemie bij niet-neutropenische patiënten. 

Verkorte indicatie: Candidemie, zonder neutropenie (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 563 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

fluconazol-resistente ernstige invasieve Candida-

infecties (waaronder ook C. krusei). 

Verkorte indicatie: Candida infectie, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

(Resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 564 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

ernstige schimmelinfecties veroorzaakt door 

Scedosporium spp. en Fusarium spp. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, Scedosporium spp. of Fusarium 

spp (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 565 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met progressieve, 

mogelijk levensbedreigende infecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, progressief  (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 566 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder als profylaxe van 

invasieve schimmelinfecties bij hoog risico allogene 

hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) 

ontvangers. 

Verkorte indicatie: Invasieve schimmelinfectie, profylaxe bij HSCT (Volw. 

en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 900 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Secundaire profylaxe na recent doorgemaakte 

invasieve aspergillose bij  volwassen patiënten die 

nieuwe immunosuppressive behandeling ondergaan 

(zoals hematopoëtische stamceltransplantatie 

(HSCT)) of een specifieke primaire immuundeficiëntie 

hebben (zoals Chronische Granulomateuze ziekte 

(CGD)). 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, profylaxe bij HSCT of PID 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 1030 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen ook profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patienten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1274 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassenen: profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patiënten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1275 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leeftijd van < 2 jaar voor behandeling van invasieve 

aspergillose en candida infecties. 

Verkorte indicatie: Aspergillose of candida infectie, invasief (Kind 0-2 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1327 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor ernstige intra oculaire 

schimmelinfecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, intraoculair, intravitreaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1569 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose in combinatie 

met anidulafungine bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, combi met anidulafungine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VORICONAZOL B-MEDICAL INFUSIEPOEDER FLACON 200MG 

 

Zindex nummer: 16320050 

ATC Code: J02AC03 

Werkzame stof: VORICONAZOL 

Registratienummer: 119280 

Fabrikant: B-MEDICAL B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 561 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

invasieve aspergillose. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 562 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

candidemie bij niet-neutropenische patiënten. 

Verkorte indicatie: Candidemie, zonder neutropenie (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 563 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

fluconazol-resistente ernstige invasieve Candida-

infecties (waaronder ook C. krusei). 

Verkorte indicatie: Candida infectie, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

(Resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 564 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

ernstige schimmelinfecties veroorzaakt door 

Scedosporium spp. en Fusarium spp. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, Scedosporium spp. of Fusarium 

spp (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 565 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met progressieve, 

mogelijk levensbedreigende infecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, progressief  (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 566 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder als profylaxe van 

invasieve schimmelinfecties bij hoog risico allogene 

hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) 

ontvangers. 

Verkorte indicatie: Invasieve schimmelinfectie, profylaxe bij HSCT (Volw. 

en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 900 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Secundaire profylaxe na recent doorgemaakte 

invasieve aspergillose bij  volwassen patiënten die 

nieuwe immunosuppressive behandeling ondergaan 

(zoals hematopoëtische stamceltransplantatie 

(HSCT)) of een specifieke primaire immuundeficiëntie 

hebben (zoals Chronische Granulomateuze ziekte 

(CGD)). 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, profylaxe bij HSCT of PID 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1030 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen ook profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patienten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1274 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassenen: profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patiënten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1275 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leeftijd van < 2 jaar voor behandeling van invasieve 

aspergillose en candida infecties. 

Verkorte indicatie: Aspergillose of candida infectie, invasief (Kind 0-2 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1327 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor ernstige intra oculaire 

schimmelinfecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, intraoculair, intravitreaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1569 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose in combinatie 

met anidulafungine bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, combi met anidulafungine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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VORICONAZOL CF INFUSIEPOEDER FLACON 200MG 

 

Zindex nummer: 16249151 

ATC Code: J02AC03 

Werkzame stof: VORICONAZOL 

Registratienummer: 112276 

Fabrikant: CENTRAFARM BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 561 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

invasieve aspergillose. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 562 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

candidemie bij niet-neutropenische patiënten. 

Verkorte indicatie: Candidemie, zonder neutropenie (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 563 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

fluconazol-resistente ernstige invasieve Candida-

infecties (waaronder ook C. krusei). 

Verkorte indicatie: Candida infectie, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

(Resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 564 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

ernstige schimmelinfecties veroorzaakt door 

Scedosporium spp. en Fusarium spp. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, Scedosporium spp. of Fusarium 

spp (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 565 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met progressieve, 

mogelijk levensbedreigende infecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, progressief  (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 566 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder als profylaxe van 
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invasieve schimmelinfecties bij hoog risico allogene 

hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) 

ontvangers. 

Verkorte indicatie: Invasieve schimmelinfectie, profylaxe bij HSCT (Volw. 

en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 900 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Secundaire profylaxe na recent doorgemaakte 

invasieve aspergillose bij  volwassen patiënten die 

nieuwe immunosuppressive behandeling ondergaan 

(zoals hematopoëtische stamceltransplantatie 

(HSCT)) of een specifieke primaire immuundeficiëntie 

hebben (zoals Chronische Granulomateuze ziekte 

(CGD)). 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, profylaxe bij HSCT of PID 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1030 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen ook profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patienten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1274 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassenen: profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patiënten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1275 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leeftijd van < 2 jaar voor behandeling van invasieve 

aspergillose en candida infecties. 

Verkorte indicatie: Aspergillose of candida infectie, invasief (Kind 0-2 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1327 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor ernstige intra oculaire 

schimmelinfecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, intraoculair, intravitreaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1569 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose in combinatie 

met anidulafungine bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, combi met anidulafungine 
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(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VORICONAZOL MYLAN INFUSIEPOEDER FLACON 200MG 

 

Zindex nummer: 16271610 

ATC Code: J02AC03 

Werkzame stof: VORICONAZOL 

Registratienummer: 113768 

Fabrikant: MYLAN B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 561 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

invasieve aspergillose. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 562 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

candidemie bij niet-neutropenische patiënten. 

Verkorte indicatie: Candidemie, zonder neutropenie (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 563 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

fluconazol-resistente ernstige invasieve Candida-

infecties (waaronder ook C. krusei). 

Verkorte indicatie: Candida infectie, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

(Resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 564 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

ernstige schimmelinfecties veroorzaakt door 

Scedosporium spp. en Fusarium spp. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, Scedosporium spp. of Fusarium 

spp (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 565 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met progressieve, 

mogelijk levensbedreigende infecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, progressief  (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 566 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder als profylaxe van 

invasieve schimmelinfecties bij hoog risico allogene 

hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) 

ontvangers. 

Verkorte indicatie: Invasieve schimmelinfectie, profylaxe bij HSCT (Volw. 

en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 900 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Secundaire profylaxe na recent doorgemaakte 

invasieve aspergillose bij  volwassen patiënten die 

nieuwe immunosuppressive behandeling ondergaan 

(zoals hematopoëtische stamceltransplantatie 

(HSCT)) of een specifieke primaire immuundeficiëntie 

hebben (zoals Chronische Granulomateuze ziekte 

(CGD)). 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, profylaxe bij HSCT of PID 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1030 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen ook profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patienten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1274 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassenen: profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patiënten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1275 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leeftijd van < 2 jaar voor behandeling van invasieve 

aspergillose en candida infecties. 

Verkorte indicatie: Aspergillose of candida infectie, invasief (Kind 0-2 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1327 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Intravitreaal voor ernstige intra oculaire 

schimmelinfecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, intraoculair, intravitreaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1569 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose in combinatie 

met anidulafungine bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, combi met anidulafungine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VORICONAZOL MYLAN TABLET FILMOMHULD  50MG 

 

Zindex nummer: 16271599 

ATC Code: J02AC03 

Werkzame stof: VORICONAZOL 

Registratienummer: 113187 

Fabrikant: MYLAN B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 561 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

invasieve aspergillose. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 562 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

candidemie bij niet-neutropenische patiënten. 

Verkorte indicatie: Candidemie, zonder neutropenie (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 563 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

fluconazol-resistente ernstige invasieve Candida-

infecties (waaronder ook C. krusei). 

Verkorte indicatie: Candida infectie, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

(Resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 564 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

ernstige schimmelinfecties veroorzaakt door 

Scedosporium spp. en Fusarium spp. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, Scedosporium spp. of Fusarium 

spp (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 565 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met progressieve, 

mogelijk levensbedreigende infecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, progressief  (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 566 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder als profylaxe van 

invasieve schimmelinfecties bij hoog risico allogene 

hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) 

ontvangers. 

Verkorte indicatie: Invasieve schimmelinfectie, profylaxe bij HSCT (Volw. 

en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 900 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Secundaire profylaxe na recent doorgemaakte 

invasieve aspergillose bij  volwassen patiënten die 

nieuwe immunosuppressive behandeling ondergaan 

(zoals hematopoëtische stamceltransplantatie 

(HSCT)) of een specifieke primaire immuundeficiëntie 

hebben (zoals Chronische Granulomateuze ziekte 

(CGD)). 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, profylaxe bij HSCT of PID 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1030 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen ook profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patienten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1274 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassenen: profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patiënten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Volw.) 
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Indicatienummer: 1275 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leeftijd van < 2 jaar voor behandeling van invasieve 

aspergillose en candida infecties. 

Verkorte indicatie: Aspergillose of candida infectie, invasief (Kind 0-2 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1327 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor ernstige intra oculaire 

schimmelinfecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, intraoculair, intravitreaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1569 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose in combinatie 

met anidulafungine bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, combi met anidulafungine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VORICONAZOL MYLAN TABLET FILMOMHULD 200MG 

 

Zindex nummer: 16271580 

ATC Code: J02AC03 

Werkzame stof: VORICONAZOL 

Registratienummer: 113189 

Fabrikant: MYLAN B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 561 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

invasieve aspergillose. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 562 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

candidemie bij niet-neutropenische patiënten. 

Verkorte indicatie: Candidemie, zonder neutropenie (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 563 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

fluconazol-resistente ernstige invasieve Candida-

infecties (waaronder ook C. krusei). 

Verkorte indicatie: Candida infectie, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

(Resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 564 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

ernstige schimmelinfecties veroorzaakt door 

Scedosporium spp. en Fusarium spp. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, Scedosporium spp. of Fusarium 

spp (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 565 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met progressieve, 

mogelijk levensbedreigende infecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, progressief  (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 566 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder als profylaxe van 

invasieve schimmelinfecties bij hoog risico allogene 

hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) 

ontvangers. 

Verkorte indicatie: Invasieve schimmelinfectie, profylaxe bij HSCT (Volw. 

en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 900 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Secundaire profylaxe na recent doorgemaakte 

invasieve aspergillose bij  volwassen patiënten die 

nieuwe immunosuppressive behandeling ondergaan 

(zoals hematopoëtische stamceltransplantatie 

(HSCT)) of een specifieke primaire immuundeficiëntie 

hebben (zoals Chronische Granulomateuze ziekte 

(CGD)). 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, profylaxe bij HSCT of PID 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1030 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen ook profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patienten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1274 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassenen: profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patiënten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1275 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leeftijd van < 2 jaar voor behandeling van invasieve 

aspergillose en candida infecties. 

Verkorte indicatie: Aspergillose of candida infectie, invasief (Kind 0-2 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1327 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor ernstige intra oculaire 

schimmelinfecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, intraoculair, intravitreaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1569 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose in combinatie 

met anidulafungine bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, combi met anidulafungine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VORICONAZOL SANDOZ INFUSIEPOEDER FLACON 200MG 

 

Zindex nummer: 16267982 

ATC Code: J02AC03 

Werkzame stof: VORICONAZOL 

Registratienummer: 113190 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 561 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

invasieve aspergillose. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 562 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

candidemie bij niet-neutropenische patiënten. 

Verkorte indicatie: Candidemie, zonder neutropenie (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 563 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

fluconazol-resistente ernstige invasieve Candida-

infecties (waaronder ook C. krusei). 

Verkorte indicatie: Candida infectie, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

(Resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 564 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

ernstige schimmelinfecties veroorzaakt door 

Scedosporium spp. en Fusarium spp. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, Scedosporium spp. of Fusarium 

spp (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 565 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met progressieve, 

mogelijk levensbedreigende infecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, progressief  (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 566 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder als profylaxe van 

invasieve schimmelinfecties bij hoog risico allogene 

hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) 

ontvangers. 

Verkorte indicatie: Invasieve schimmelinfectie, profylaxe bij HSCT (Volw. 

en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 900 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Secundaire profylaxe na recent doorgemaakte 

invasieve aspergillose bij  volwassen patiënten die 

nieuwe immunosuppressive behandeling ondergaan 

(zoals hematopoëtische stamceltransplantatie 

(HSCT)) of een specifieke primaire immuundeficiëntie 

hebben (zoals Chronische Granulomateuze ziekte 

(CGD)). 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, profylaxe bij HSCT of PID 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 1030 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen ook profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patienten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1274 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassenen: profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patiënten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1275 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leeftijd van < 2 jaar voor behandeling van invasieve 

aspergillose en candida infecties. 

Verkorte indicatie: Aspergillose of candida infectie, invasief (Kind 0-2 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1327 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor ernstige intra oculaire 

schimmelinfecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, intraoculair, intravitreaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1569 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose in combinatie 

met anidulafungine bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, combi met anidulafungine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VORICONAZOL SANDOZ TABLET FILMOMHULD  50MG 

 

Zindex nummer: 16267990 

ATC Code: J02AC03 

Werkzame stof: VORICONAZOL 

Registratienummer: 111735 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 561 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

invasieve aspergillose. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 562 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

candidemie bij niet-neutropenische patiënten. 

Verkorte indicatie: Candidemie, zonder neutropenie (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 563 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

fluconazol-resistente ernstige invasieve Candida-

infecties (waaronder ook C. krusei). 

Verkorte indicatie: Candida infectie, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

(Resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 564 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

ernstige schimmelinfecties veroorzaakt door 

Scedosporium spp. en Fusarium spp. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, Scedosporium spp. of Fusarium 

spp (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 565 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met progressieve, 

mogelijk levensbedreigende infecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, progressief  (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 566 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder als profylaxe van 

invasieve schimmelinfecties bij hoog risico allogene 

hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) 

ontvangers. 

Verkorte indicatie: Invasieve schimmelinfectie, profylaxe bij HSCT (Volw. 

en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 900 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Secundaire profylaxe na recent doorgemaakte 

invasieve aspergillose bij  volwassen patiënten die 

nieuwe immunosuppressive behandeling ondergaan 

(zoals hematopoëtische stamceltransplantatie 

(HSCT)) of een specifieke primaire immuundeficiëntie 

hebben (zoals Chronische Granulomateuze ziekte 

(CGD)). 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, profylaxe bij HSCT of PID 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1030 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen ook profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patienten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1274 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassenen: profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patiënten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1275 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leeftijd van < 2 jaar voor behandeling van invasieve 

aspergillose en candida infecties. 

Verkorte indicatie: Aspergillose of candida infectie, invasief (Kind 0-2 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1327 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor ernstige intra oculaire 

schimmelinfecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, intraoculair, intravitreaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1569 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose in combinatie 

met anidulafungine bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, combi met anidulafungine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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VORICONAZOL SANDOZ TABLET FILMOMHULD 200MG 

 

Zindex nummer: 16268008 

ATC Code: J02AC03 

Werkzame stof: VORICONAZOL 

Registratienummer: 111736 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 561 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

invasieve aspergillose. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 562 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

candidemie bij niet-neutropenische patiënten. 

Verkorte indicatie: Candidemie, zonder neutropenie (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 563 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

fluconazol-resistente ernstige invasieve Candida-

infecties (waaronder ook C. krusei). 

Verkorte indicatie: Candida infectie, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

(Resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 564 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

ernstige schimmelinfecties veroorzaakt door 

Scedosporium spp. en Fusarium spp. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, Scedosporium spp. of Fusarium 

spp (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 565 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met progressieve, 

mogelijk levensbedreigende infecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, progressief  (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 566 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder als profylaxe van 

invasieve schimmelinfecties bij hoog risico allogene 

hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) 

ontvangers. 

Verkorte indicatie: Invasieve schimmelinfectie, profylaxe bij HSCT (Volw. 

en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 900 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Secundaire profylaxe na recent doorgemaakte 

invasieve aspergillose bij  volwassen patiënten die 

nieuwe immunosuppressive behandeling ondergaan 

(zoals hematopoëtische stamceltransplantatie 

(HSCT)) of een specifieke primaire immuundeficiëntie 

hebben (zoals Chronische Granulomateuze ziekte 

(CGD)). 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, profylaxe bij HSCT of PID 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1030 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen ook profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patienten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1274 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassenen: profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patiënten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1275 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leeftijd van < 2 jaar voor behandeling van invasieve 

aspergillose en candida infecties. 

Verkorte indicatie: Aspergillose of candida infectie, invasief (Kind 0-2 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1327 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor ernstige intra oculaire 

schimmelinfecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, intraoculair, intravitreaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1569 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose in combinatie 
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met anidulafungine bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, combi met anidulafungine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VORICONAZOL TEVA INFUSIEPOEDER FLACON 200MG 

 

Zindex nummer: 16220331 

ATC Code: J02AC03 

Werkzame stof: VORICONAZOL 

Registratienummer: 114808 

Fabrikant: PHARMACHEMIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 561 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

invasieve aspergillose. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 562 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

candidemie bij niet-neutropenische patiënten. 

Verkorte indicatie: Candidemie, zonder neutropenie (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 563 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

fluconazol-resistente ernstige invasieve Candida-

infecties (waaronder ook C. krusei). 

Verkorte indicatie: Candida infectie, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

(Resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 564 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

ernstige schimmelinfecties veroorzaakt door 

Scedosporium spp. en Fusarium spp. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, Scedosporium spp. of Fusarium 

spp (Volw. en Kind 2-18 jaar) 
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Indicatienummer: 565 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met progressieve, 

mogelijk levensbedreigende infecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, progressief  (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 566 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder als profylaxe van 

invasieve schimmelinfecties bij hoog risico allogene 

hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) 

ontvangers. 

Verkorte indicatie: Invasieve schimmelinfectie, profylaxe bij HSCT (Volw. 

en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 900 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Secundaire profylaxe na recent doorgemaakte 

invasieve aspergillose bij  volwassen patiënten die 

nieuwe immunosuppressive behandeling ondergaan 

(zoals hematopoëtische stamceltransplantatie 

(HSCT)) of een specifieke primaire immuundeficiëntie 

hebben (zoals Chronische Granulomateuze ziekte 

(CGD)). 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, profylaxe bij HSCT of PID 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1030 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen ook profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patienten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1274 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassenen: profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patiënten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1275 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leeftijd van < 2 jaar voor behandeling van invasieve 

aspergillose en candida infecties. 

Verkorte indicatie: Aspergillose of candida infectie, invasief (Kind 0-2 

jaar) 
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Indicatienummer: 1327 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor ernstige intra oculaire 

schimmelinfecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, intraoculair, intravitreaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1569 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose in combinatie 

met anidulafungine bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, combi met anidulafungine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VORICONAZOL TEVA TABLET FILMOMHULD  50MG 

 

Zindex nummer: 16220374 

ATC Code: J02AC03 

Werkzame stof: VORICONAZOL 

Registratienummer: 111707 

Fabrikant: PHARMACHEMIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 561 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

invasieve aspergillose. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 562 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

candidemie bij niet-neutropenische patiënten. 

Verkorte indicatie: Candidemie, zonder neutropenie (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 563 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

fluconazol-resistente ernstige invasieve Candida-

infecties (waaronder ook C. krusei). 

Verkorte indicatie: Candida infectie, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

(Resistentie) 
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Indicatienummer: 564 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

ernstige schimmelinfecties veroorzaakt door 

Scedosporium spp. en Fusarium spp. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, Scedosporium spp. of Fusarium 

spp (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 565 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met progressieve, 

mogelijk levensbedreigende infecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, progressief  (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 566 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder als profylaxe van 

invasieve schimmelinfecties bij hoog risico allogene 

hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) 

ontvangers. 

Verkorte indicatie: Invasieve schimmelinfectie, profylaxe bij HSCT (Volw. 

en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 900 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Secundaire profylaxe na recent doorgemaakte 

invasieve aspergillose bij  volwassen patiënten die 

nieuwe immunosuppressive behandeling ondergaan 

(zoals hematopoëtische stamceltransplantatie 

(HSCT)) of een specifieke primaire immuundeficiëntie 

hebben (zoals Chronische Granulomateuze ziekte 

(CGD)). 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, profylaxe bij HSCT of PID 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1030 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen ook profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patienten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1274 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassenen: profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patiënten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Volw.) 
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Indicatienummer: 1275 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leeftijd van < 2 jaar voor behandeling van invasieve 

aspergillose en candida infecties. 

Verkorte indicatie: Aspergillose of candida infectie, invasief (Kind 0-2 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1327 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor ernstige intra oculaire 

schimmelinfecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, intraoculair, intravitreaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1569 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose in combinatie 

met anidulafungine bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, combi met anidulafungine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VORICONAZOL TEVA TABLET FILMOMHULD 200MG 

 

Zindex nummer: 16220358 

ATC Code: J02AC03 

Werkzame stof: VORICONAZOL 

Registratienummer: 111708 

Fabrikant: PHARMACHEMIE BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 561 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

invasieve aspergillose. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 562 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

candidemie bij niet-neutropenische patiënten. 

Verkorte indicatie: Candidemie, zonder neutropenie (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 563 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

fluconazol-resistente ernstige invasieve Candida-

infecties (waaronder ook C. krusei). 

Verkorte indicatie: Candida infectie, invasief (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

(Resistentie) 

 

 

Indicatienummer: 564 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van 

ernstige schimmelinfecties veroorzaakt door 

Scedosporium spp. en Fusarium spp. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, Scedosporium spp. of Fusarium 

spp (Volw. en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 565 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met progressieve, 

mogelijk levensbedreigende infecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, progressief  (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 566 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor gebruik bij volwassenen en kinderen in de 

leeftijd van 2 jaar en ouder als profylaxe van 

invasieve schimmelinfecties bij hoog risico allogene 

hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) 

ontvangers. 

Verkorte indicatie: Invasieve schimmelinfectie, profylaxe bij HSCT (Volw. 

en Kind 2-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 900 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Secundaire profylaxe na recent doorgemaakte 

invasieve aspergillose bij  volwassen patiënten die 

nieuwe immunosuppressive behandeling ondergaan 

(zoals hematopoëtische stamceltransplantatie 

(HSCT)) of een specifieke primaire immuundeficiëntie 

hebben (zoals Chronische Granulomateuze ziekte 

(CGD)). 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, profylaxe bij HSCT of PID 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1030 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen ook profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patienten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 
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immuungecompromitteerden (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1274 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Volwassenen: profylaxe schimmelinfecties bij 

immuungecompromiteerde patiënten ( niet alleen bij 

HSCT ). 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, profylaxe bij 

immuungecompromitteerden (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1275 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Leeftijd van < 2 jaar voor behandeling van invasieve 

aspergillose en candida infecties. 

Verkorte indicatie: Aspergillose of candida infectie, invasief (Kind 0-2 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1327 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Intravitreaal voor ernstige intra oculaire 

schimmelinfecties. 

Verkorte indicatie: Schimmelinfectie, intraoculair, intravitreaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1569 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van invasieve aspergillose in combinatie 

met anidulafungine bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Aspergillose, invasief, combi met anidulafungine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VOTRIENT TABLET FILMOMHULD 200MG 

 

Zindex nummer: 15579239 

ATC Code: L01XE11 

Werkzame stof: PAZOPANIB 

Registratienummer: EU/1/10/628/001 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 431 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassenen voor de eerstelijnsbehandeling van 

gevorderd niercelcarcinoom (RCC, Renal Cell 

Carcinoma) en voor patiënten die eerder een 

cytokinebehandeling hebben ondergaan voor het 

gevorderde stadium van de ziekte. 
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Verkorte indicatie: RCC, Adv, 1e lijn of na cytokine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 432 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

bepaalde subtypes van gevorderd wekedelensarcoom 

(STS) die eerder chemotherapie voor 

gemetastaseerde ziekte hebben ondergaan of bij wie 

binnen 12 maanden na (neo-)adjuvante therapie 

progressie is opgetreden. 

Verkorte indicatie: STSRC, Adv, >= 2e lijnsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VOTRIENT TABLET FILMOMHULD 200MG 

 

Zindex nummer: 15983250 

ATC Code: L01XE11 

Werkzame stof: PAZOPANIB 

Registratienummer: EU/1/10/628/001 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 431 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassenen voor de eerstelijnsbehandeling van 

gevorderd niercelcarcinoom (RCC, Renal Cell 

Carcinoma) en voor patiënten die eerder een 

cytokinebehandeling hebben ondergaan voor het 

gevorderde stadium van de ziekte. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, 1e lijn of na cytokine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 432 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

bepaalde subtypes van gevorderd wekedelensarcoom 

(STS) die eerder chemotherapie voor 

gemetastaseerde ziekte hebben ondergaan of bij wie 

binnen 12 maanden na (neo-)adjuvante therapie 

progressie is opgetreden. 

Verkorte indicatie: STSRC, Adv, >= 2e lijnsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VOTRIENT TABLET FILMOMHULD 200MG 
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Zindex nummer: 16075463 

ATC Code: L01XE11 

Werkzame stof: PAZOPANIB 

Registratienummer: EU/1/10/628/002 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 431 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassenen voor de eerstelijnsbehandeling van 

gevorderd niercelcarcinoom (RCC, Renal Cell 

Carcinoma) en voor patiënten die eerder een 

cytokinebehandeling hebben ondergaan voor het 

gevorderde stadium van de ziekte. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, 1e lijn of na cytokine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 432 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

bepaalde subtypes van gevorderd wekedelensarcoom 

(STS) die eerder chemotherapie voor 

gemetastaseerde ziekte hebben ondergaan of bij wie 

binnen 12 maanden na (neo-)adjuvante therapie 

progressie is opgetreden. 

Verkorte indicatie: STSRC, Adv, >= 2e lijnsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VOTRIENT TABLET FILMOMHULD 200MG 

 

Zindex nummer: 16248546 

ATC Code: L01XE11 

Werkzame stof: PAZOPANIB 

Registratienummer: EU/1/10/628/001 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 431 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassenen voor de eerstelijnsbehandeling van 

gevorderd niercelcarcinoom (RCC, Renal Cell 

Carcinoma) en voor patiënten die eerder een 

cytokinebehandeling hebben ondergaan voor het 

gevorderde stadium van de ziekte. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, 1e lijn of na cytokine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 432 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 4084 van 4271 

bepaalde subtypes van gevorderd wekedelensarcoom 

(STS) die eerder chemotherapie voor 

gemetastaseerde ziekte hebben ondergaan of bij wie 

binnen 12 maanden na (neo-)adjuvante therapie 

progressie is opgetreden. 

Verkorte indicatie: STSRC, Adv, >= 2e lijnsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VOTRIENT TABLET FILMOMHULD 200MG 

 

Zindex nummer: 16248554 

ATC Code: L01XE11 

Werkzame stof: PAZOPANIB 

Registratienummer: EU/1/10/628/001 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 431 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassenen voor de eerstelijnsbehandeling van 

gevorderd niercelcarcinoom (RCC, Renal Cell 

Carcinoma) en voor patiënten die eerder een 

cytokinebehandeling hebben ondergaan voor het 

gevorderde stadium van de ziekte. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, 1e lijn of na cytokine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 432 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

bepaalde subtypes van gevorderd wekedelensarcoom 

(STS) die eerder chemotherapie voor 

gemetastaseerde ziekte hebben ondergaan of bij wie 

binnen 12 maanden na (neo-)adjuvante therapie 

progressie is opgetreden. 

Verkorte indicatie: STSRC, Adv, >= 2e lijnsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VOTRIENT TABLET FILMOMHULD 400MG 

 

Zindex nummer: 15579247 

ATC Code: L01XE11 

Werkzame stof: PAZOPANIB 

Registratienummer: EU/1/10/628/004 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 
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Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 431 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassenen voor de eerstelijnsbehandeling van 

gevorderd niercelcarcinoom (RCC, Renal Cell 

Carcinoma) en voor patiënten die eerder een 

cytokinebehandeling hebben ondergaan voor het 

gevorderde stadium van de ziekte. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, 1e lijn of na cytokine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 432 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

bepaalde subtypes van gevorderd wekedelensarcoom 

(STS) die eerder chemotherapie voor 

gemetastaseerde ziekte hebben ondergaan of bij wie 

binnen 12 maanden na (neo-)adjuvante therapie 

progressie is opgetreden. 

Verkorte indicatie: STSRC, Adv, >= 2e lijnsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VOTRIENT TABLET FILMOMHULD 400MG 

 

Zindex nummer: 15983269 

ATC Code: L01XE11 

Werkzame stof: PAZOPANIB 

Registratienummer: EU/1/10/628/003 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 431 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassenen voor de eerstelijnsbehandeling van 

gevorderd niercelcarcinoom (RCC, Renal Cell 

Carcinoma) en voor patiënten die eerder een 

cytokinebehandeling hebben ondergaan voor het 

gevorderde stadium van de ziekte. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, 1e lijn of na cytokine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 432 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

bepaalde subtypes van gevorderd wekedelensarcoom 

(STS) die eerder chemotherapie voor 

gemetastaseerde ziekte hebben ondergaan of bij wie 

binnen 12 maanden na (neo-)adjuvante therapie 

progressie is opgetreden. 

Verkorte indicatie: STSRC, Adv, >= 2e lijnsbehandeling (Volw.) 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 4086 van 4271 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VOTRIENT TABLET FILMOMHULD 400MG 

 

Zindex nummer: 15999076 

ATC Code: L01XE11 

Werkzame stof: PAZOPANIB 

Registratienummer: EU/1/10/628/004 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 431 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassenen voor de eerstelijnsbehandeling van 

gevorderd niercelcarcinoom (RCC, Renal Cell 

Carcinoma) en voor patiënten die eerder een 

cytokinebehandeling hebben ondergaan voor het 

gevorderde stadium van de ziekte. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, 1e lijn of na cytokine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 432 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

bepaalde subtypes van gevorderd wekedelensarcoom 

(STS) die eerder chemotherapie voor 

gemetastaseerde ziekte hebben ondergaan of bij wie 

binnen 12 maanden na (neo-)adjuvante therapie 

progressie is opgetreden. 

Verkorte indicatie: STSRC, Adv, >= 2e lijnsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VOTRIENT TABLET FILMOMHULD 400MG 

 

Zindex nummer: 16248562 

ATC Code: L01XE11 

Werkzame stof: PAZOPANIB 

Registratienummer: EU/1/10/628/003 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 431 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassenen voor de eerstelijnsbehandeling van 

gevorderd niercelcarcinoom (RCC, Renal Cell 
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Carcinoma) en voor patiënten die eerder een 

cytokinebehandeling hebben ondergaan voor het 

gevorderde stadium van de ziekte. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, 1e lijn of na cytokine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 432 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

bepaalde subtypes van gevorderd wekedelensarcoom 

(STS) die eerder chemotherapie voor 

gemetastaseerde ziekte hebben ondergaan of bij wie 

binnen 12 maanden na (neo-)adjuvante therapie 

progressie is opgetreden. 

Verkorte indicatie: STSRC, Adv, >= 2e lijnsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VOTRIENT TABLET FILMOMHULD 400MG 

 

Zindex nummer: 16248570 

ATC Code: L01XE11 

Werkzame stof: PAZOPANIB 

Registratienummer: EU/1/10/628/003 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 431 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij volwassenen voor de eerstelijnsbehandeling van 

gevorderd niercelcarcinoom (RCC, Renal Cell 

Carcinoma) en voor patiënten die eerder een 

cytokinebehandeling hebben ondergaan voor het 

gevorderde stadium van de ziekte. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, 1e lijn of na cytokine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 432 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

bepaalde subtypes van gevorderd wekedelensarcoom 

(STS) die eerder chemotherapie voor 

gemetastaseerde ziekte hebben ondergaan of bij wie 

binnen 12 maanden na (neo-)adjuvante therapie 

progressie is opgetreden. 

Verkorte indicatie: STSRC, Adv, >= 2e lijnsbehandeling (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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VOTUBIA DISPERGEERBAAR TABLET 2MG 

 

Zindex nummer: 15988139 

ATC Code: L01XE10 

Werkzame stof: EVEROLIMUS 

Registratienummer: EU/1/11/710/010 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 248 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van inoperabele of 

gemetastaseerde, goed of matig gedifferentieerde 

neuro-endocriene tumoren van pancreatische 

oorsprong bij volwassenen met progressieve ziekte. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 249 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom, bij wie de ziekte progressief is 

geworden tijdens of na behandeling met “VEGF-

targeted” therapie. *Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 2 269 604 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na anti-VEGF (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 251 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van hormoonreceptor-positieve, 

HER2/neu-negatieve gevorderde borstkanker, in 

combinatie met exemestaan, bij postmenopauzale 

vrouwen zonder symptomatische viscerale ziekte na 

recidief of progressie volgend op een niet-steroïde 

aromatase-remmer. *Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 2 269 603 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: BC, Adv, HR+, HER2-  postmenopauzaal, combi  met 

exemestaan (Volw. Vrouw)* 

 

 

Indicatienummer: 252 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Renaal angiomyolipoom geassocieerd met het 

tubereuze sclerose complex (TSC): De behandeling 

van volwassen patiënten met renaal 

angiomyolipoom, geassocieerd met het tubereuze 

sclerose complex (TSC) die een risico lopen op 

complicaties (gebaseerd op factoren zoals grootte 
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van de tumor of aanwezigheid van een aneurysma of 

aanwezigheid van meerdere of bilaterale tumoren), 

maar bij wie onmiddellijke chirurgie niet noodzakelijk 

is. *Deze (deel)indicatie wordt tot 30-01-2027 

beschermd door een octrooi met octrooinummer : EP 

1 983 984 B1. Novartis is houder van het octrooi. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Renaal angiomyolipoom geassocieerd met TSC 

(Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 625 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van inoperabele of 

gemetastaseerde, goed gedifferentieerde (Graad 1 of 

Graad 2) niet functionele neuro-endocriene tumoren 

van gastroïntestinale of long-oorsprong bij 

volwassenen met progressieve ziekte. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 17-02-2022 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 3 143 995 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: NET, gastro-intestinaal of long, inoperabel of m, 

graad 1 of 2 (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 250 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen en pediatrische 

patiënten met subependymale reuscelastrocytomen 

(SEGA), geassocieerd met het tubereuze sclerose 

complex (TSC), die een therapeutische interventie 

nodig hebben, maar niet ontvankelijk zijn voor een 

chirurgische ingreep. * Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer: EP 2 762 140 B1, en wordt tot 30-

01-2027 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer: EP 1 983 984 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: SEGA, geassocieerd met TSC (Volw en Kind 1-18 

jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 1353 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als aanvullende behandeling van patiënten van 2 jaar 

en ouder waarvan de refractaire partiële 

epilepsieaanvallen, met of zonder secundaire 

generalisatie, geassocieerd worden met het 

tubereuze sclerose complex (TSC). *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 30-01-2027 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 1 983 984 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente partiële epilepsie, tubureuze 

sclerose complex (Volw. en Kind 2-18 jaar)* 
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Indicatienummer: 1546 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met lenvatinib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom (NCC) na één eerdere behandeling 

gericht op de vasculaire endotheliale groeifactor 

(VEGF). 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na eerdere VEGF remmer, >= 2e 

lijnsbehandeling, combi met lenvatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VOTUBIA DISPERGEERBAAR TABLET 3MG 

 

Zindex nummer: 16362764 

ATC Code: L01XE10 

Werkzame stof: EVEROLIMUS 

Registratienummer: EU/1/11/710/012 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 248 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van inoperabele of 

gemetastaseerde, goed of matig gedifferentieerde 

neuro-endocriene tumoren van pancreatische 

oorsprong bij volwassenen met progressieve ziekte. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 249 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom, bij wie de ziekte progressief is 

geworden tijdens of na behandeling met “VEGF-

targeted” therapie. *Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 2 269 604 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na anti-VEGF (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 251 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van hormoonreceptor-positieve, 

HER2/neu-negatieve gevorderde borstkanker, in 

combinatie met exemestaan, bij postmenopauzale 

vrouwen zonder symptomatische viscerale ziekte na 

recidief of progressie volgend op een niet-steroïde 
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aromatase-remmer. *Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 2 269 603 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: BC, Adv, HR+, HER2-  postmenopauzaal, combi  met 

exemestaan (Volw. Vrouw)* 

 

 

Indicatienummer: 252 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Renaal angiomyolipoom geassocieerd met het 

tubereuze sclerose complex (TSC): De behandeling 

van volwassen patiënten met renaal 

angiomyolipoom, geassocieerd met het tubereuze 

sclerose complex (TSC) die een risico lopen op 

complicaties (gebaseerd op factoren zoals grootte 

van de tumor of aanwezigheid van een aneurysma of 

aanwezigheid van meerdere of bilaterale tumoren), 

maar bij wie onmiddellijke chirurgie niet noodzakelijk 

is. *Deze (deel)indicatie wordt tot 30-01-2027 

beschermd door een octrooi met octrooinummer : EP 

1 983 984 B1. Novartis is houder van het octrooi. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Renaal angiomyolipoom geassocieerd met TSC 

(Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 625 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van inoperabele of 

gemetastaseerde, goed gedifferentieerde (Graad 1 of 

Graad 2) niet functionele neuro-endocriene tumoren 

van gastroïntestinale of long-oorsprong bij 

volwassenen met progressieve ziekte. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 17-02-2022 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 3 143 995 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: NET, gastro-intestinaal of long, inoperabel of m, 

graad 1 of 2 (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 250 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen en pediatrische 

patiënten met subependymale reuscelastrocytomen 

(SEGA), geassocieerd met het tubereuze sclerose 

complex (TSC), die een therapeutische interventie 

nodig hebben, maar niet ontvankelijk zijn voor een 

chirurgische ingreep. * Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer: EP 2 762 140 B1, en wordt tot 30-

01-2027 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer: EP 1 983 984 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 
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Verkorte indicatie: SEGA, geassocieerd met TSC (Volw en Kind 1-18 

jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 1353 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als aanvullende behandeling van patiënten van 2 jaar 

en ouder waarvan de refractaire partiële 

epilepsieaanvallen, met of zonder secundaire 

generalisatie, geassocieerd worden met het 

tubereuze sclerose complex (TSC). *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 30-01-2027 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 1 983 984 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente partiële epilepsie, tubureuze 

sclerose complex (Volw. en Kind 2-18 jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 1546 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met lenvatinib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom (NCC) na één eerdere behandeling 

gericht op de vasculaire endotheliale groeifactor 

(VEGF). 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na eerdere VEGF remmer, >= 2e 

lijnsbehandeling, combi met lenvatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VOTUBIA DISPERGEERBAAR TABLET 5MG 

 

Zindex nummer: 15988147 

ATC Code: L01XE10 

Werkzame stof: EVEROLIMUS 

Registratienummer: EU/1/11/710/014 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 248 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van inoperabele of 

gemetastaseerde, goed of matig gedifferentieerde 

neuro-endocriene tumoren van pancreatische 

oorsprong bij volwassenen met progressieve ziekte. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 249 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderd 
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niercelcarcinoom, bij wie de ziekte progressief is 

geworden tijdens of na behandeling met “VEGF-

targeted” therapie. *Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 2 269 604 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na anti-VEGF (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 251 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van hormoonreceptor-positieve, 

HER2/neu-negatieve gevorderde borstkanker, in 

combinatie met exemestaan, bij postmenopauzale 

vrouwen zonder symptomatische viscerale ziekte na 

recidief of progressie volgend op een niet-steroïde 

aromatase-remmer. *Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 2 269 603 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: BC, Adv, HR+, HER2-  postmenopauzaal, combi  met 

exemestaan (Volw. Vrouw)* 

 

 

Indicatienummer: 252 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Renaal angiomyolipoom geassocieerd met het 

tubereuze sclerose complex (TSC): De behandeling 

van volwassen patiënten met renaal 

angiomyolipoom, geassocieerd met het tubereuze 

sclerose complex (TSC) die een risico lopen op 

complicaties (gebaseerd op factoren zoals grootte 

van de tumor of aanwezigheid van een aneurysma of 

aanwezigheid van meerdere of bilaterale tumoren), 

maar bij wie onmiddellijke chirurgie niet noodzakelijk 

is. *Deze (deel)indicatie wordt tot 30-01-2027 

beschermd door een octrooi met octrooinummer : EP 

1 983 984 B1. Novartis is houder van het octrooi. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Renaal angiomyolipoom geassocieerd met TSC 

(Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 625 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van inoperabele of 

gemetastaseerde, goed gedifferentieerde (Graad 1 of 

Graad 2) niet functionele neuro-endocriene tumoren 

van gastroïntestinale of long-oorsprong bij 

volwassenen met progressieve ziekte. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 17-02-2022 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 3 143 995 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: NET, gastro-intestinaal of long, inoperabel of m, 
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graad 1 of 2 (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 250 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen en pediatrische 

patiënten met subependymale reuscelastrocytomen 

(SEGA), geassocieerd met het tubereuze sclerose 

complex (TSC), die een therapeutische interventie 

nodig hebben, maar niet ontvankelijk zijn voor een 

chirurgische ingreep. * Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer: EP 2 762 140 B1, en wordt tot 30-

01-2027 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer: EP 1 983 984 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: SEGA, geassocieerd met TSC (Volw en Kind 1-18 

jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 1353 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als aanvullende behandeling van patiënten van 2 jaar 

en ouder waarvan de refractaire partiële 

epilepsieaanvallen, met of zonder secundaire 

generalisatie, geassocieerd worden met het 

tubereuze sclerose complex (TSC). *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 30-01-2027 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 1 983 984 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente partiële epilepsie, tubureuze 

sclerose complex (Volw. en Kind 2-18 jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 1546 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met lenvatinib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom (NCC) na één eerdere behandeling 

gericht op de vasculaire endotheliale groeifactor 

(VEGF). 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na eerdere VEGF remmer, >= 2e 

lijnsbehandeling, combi met lenvatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VOTUBIA TABLET  2,5MG 

 

Zindex nummer: 15735346 

ATC Code: L01XE10 
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Werkzame stof: EVEROLIMUS 

Registratienummer: EU/1/11/710/002 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 248 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van inoperabele of 

gemetastaseerde, goed of matig gedifferentieerde 

neuro-endocriene tumoren van pancreatische 

oorsprong bij volwassenen met progressieve ziekte. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 249 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom, bij wie de ziekte progressief is 

geworden tijdens of na behandeling met “VEGF-

targeted” therapie. *Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 2 269 604 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na anti-VEGF (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 251 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van hormoonreceptor-positieve, 

HER2/neu-negatieve gevorderde borstkanker, in 

combinatie met exemestaan, bij postmenopauzale 

vrouwen zonder symptomatische viscerale ziekte na 

recidief of progressie volgend op een niet-steroïde 

aromatase-remmer. *Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 2 269 603 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: BC, Adv, HR+, HER2-  postmenopauzaal, combi  met 

exemestaan (Volw. Vrouw)* 

 

 

Indicatienummer: 625 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van inoperabele of 

gemetastaseerde, goed gedifferentieerde (Graad 1 of 

Graad 2) niet functionele neuro-endocriene tumoren 

van gastroïntestinale of long-oorsprong bij 

volwassenen met progressieve ziekte. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 17-02-2022 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 3 143 995 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: NET, gastro-intestinaal of long, inoperabel of m, 

graad 1 of 2 (Volw.)* 
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Indicatienummer: 1353 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als aanvullende behandeling van patiënten van 2 jaar 

en ouder waarvan de refractaire partiële 

epilepsieaanvallen, met of zonder secundaire 

generalisatie, geassocieerd worden met het 

tubereuze sclerose complex (TSC). *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 30-01-2027 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 1 983 984 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente partiële epilepsie, tubureuze 

sclerose complex (Volw. en Kind 2-18 jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 250 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen en pediatrische 

patiënten met subependymale reuscelastrocytomen 

(SEGA), geassocieerd met het tubereuze sclerose 

complex (TSC), die een therapeutische interventie 

nodig hebben, maar niet ontvankelijk zijn voor een 

chirurgische ingreep. * Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer: EP 2 762 140 B1, en wordt tot 30-

01-2027 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer: EP 1 983 984 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: SEGA, geassocieerd met TSC (Volw en Kind 1-18 

jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 252 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Renaal angiomyolipoom geassocieerd met het 

tubereuze sclerose complex (TSC): De behandeling 

van volwassen patiënten met renaal 

angiomyolipoom, geassocieerd met het tubereuze 

sclerose complex (TSC) die een risico lopen op 

complicaties (gebaseerd op factoren zoals grootte 

van de tumor of aanwezigheid van een aneurysma of 

aanwezigheid van meerdere of bilaterale tumoren), 

maar bij wie onmiddellijke chirurgie niet noodzakelijk 

is. *Deze (deel)indicatie wordt tot 30-01-2027 

beschermd door een octrooi met octrooinummer : EP 

1 983 984 B1. Novartis is houder van het octrooi. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Renaal angiomyolipoom geassocieerd met TSC 

(Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 1546 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met lenvatinib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom (NCC) na één eerdere behandeling 
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gericht op de vasculaire endotheliale groeifactor 

(VEGF). 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na eerdere VEGF remmer, >= 2e 

lijnsbehandeling, combi met lenvatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VOTUBIA TABLET  5MG 

 

Zindex nummer: 15735354 

ATC Code: L01XE10 

Werkzame stof: EVEROLIMUS 

Registratienummer: EU/1/11/710/004 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 248 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van inoperabele of 

gemetastaseerde, goed of matig gedifferentieerde 

neuro-endocriene tumoren van pancreatische 

oorsprong bij volwassenen met progressieve ziekte. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 249 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom, bij wie de ziekte progressief is 

geworden tijdens of na behandeling met “VEGF-

targeted” therapie. *Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 2 269 604 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na anti-VEGF (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 251 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van hormoonreceptor-positieve, 

HER2/neu-negatieve gevorderde borstkanker, in 

combinatie met exemestaan, bij postmenopauzale 

vrouwen zonder symptomatische viscerale ziekte na 

recidief of progressie volgend op een niet-steroïde 

aromatase-remmer. *Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 2 269 603 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: BC, Adv, HR+, HER2-  postmenopauzaal, combi  met 

exemestaan (Volw. Vrouw)* 
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Indicatienummer: 625 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van inoperabele of 

gemetastaseerde, goed gedifferentieerde (Graad 1 of 

Graad 2) niet functionele neuro-endocriene tumoren 

van gastroïntestinale of long-oorsprong bij 

volwassenen met progressieve ziekte. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 17-02-2022 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 3 143 995 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: NET, gastro-intestinaal of long, inoperabel of m, 

graad 1 of 2 (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 1353 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als aanvullende behandeling van patiënten van 2 jaar 

en ouder waarvan de refractaire partiële 

epilepsieaanvallen, met of zonder secundaire 

generalisatie, geassocieerd worden met het 

tubereuze sclerose complex (TSC). *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 30-01-2027 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 1 983 984 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente partiële epilepsie, tubureuze 

sclerose complex (Volw. en Kind 2-18 jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 250 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen en pediatrische 

patiënten met subependymale reuscelastrocytomen 

(SEGA), geassocieerd met het tubereuze sclerose 

complex (TSC), die een therapeutische interventie 

nodig hebben, maar niet ontvankelijk zijn voor een 

chirurgische ingreep. * Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer: EP 2 762 140 B1, en wordt tot 30-

01-2027 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer: EP 1 983 984 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: SEGA, geassocieerd met TSC (Volw en Kind 1-18 

jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 252 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Renaal angiomyolipoom geassocieerd met het 

tubereuze sclerose complex (TSC): De behandeling 

van volwassen patiënten met renaal 

angiomyolipoom, geassocieerd met het tubereuze 

sclerose complex (TSC) die een risico lopen op 

complicaties (gebaseerd op factoren zoals grootte 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 4099 van 4271 

van de tumor of aanwezigheid van een aneurysma of 

aanwezigheid van meerdere of bilaterale tumoren), 

maar bij wie onmiddellijke chirurgie niet noodzakelijk 

is. *Deze (deel)indicatie wordt tot 30-01-2027 

beschermd door een octrooi met octrooinummer : EP 

1 983 984 B1. Novartis is houder van het octrooi. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Renaal angiomyolipoom geassocieerd met TSC 

(Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 1546 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met lenvatinib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom (NCC) na één eerdere behandeling 

gericht op de vasculaire endotheliale groeifactor 

(VEGF). 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na eerdere VEGF remmer, >= 2e 

lijnsbehandeling, combi met lenvatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VOTUBIA TABLET  5MG 

 

Zindex nummer: 16734327 

ATC Code: L01XE10 

Werkzame stof: EVEROLIMUS 

Registratienummer: EU/1/11/710/004 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 248 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van inoperabele of 

gemetastaseerde, goed of matig gedifferentieerde 

neuro-endocriene tumoren van pancreatische 

oorsprong bij volwassenen met progressieve ziekte. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 249 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom, bij wie de ziekte progressief is 

geworden tijdens of na behandeling met “VEGF-

targeted” therapie. *Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 2 269 604 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 
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Verkorte indicatie: RCC, Adv, na anti-VEGF (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 251 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van hormoonreceptor-positieve, 

HER2/neu-negatieve gevorderde borstkanker, in 

combinatie met exemestaan, bij postmenopauzale 

vrouwen zonder symptomatische viscerale ziekte na 

recidief of progressie volgend op een niet-steroïde 

aromatase-remmer. *Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 2 269 603 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: BC, Adv, HR+, HER2-  postmenopauzaal, combi  met 

exemestaan (Volw. Vrouw)* 

 

 

Indicatienummer: 625 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van inoperabele of 

gemetastaseerde, goed gedifferentieerde (Graad 1 of 

Graad 2) niet functionele neuro-endocriene tumoren 

van gastroïntestinale of long-oorsprong bij 

volwassenen met progressieve ziekte. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 17-02-2022 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 3 143 995 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: NET, gastro-intestinaal of long, inoperabel of m, 

graad 1 of 2 (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 1353 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als aanvullende behandeling van patiënten van 2 jaar 

en ouder waarvan de refractaire partiële 

epilepsieaanvallen, met of zonder secundaire 

generalisatie, geassocieerd worden met het 

tubereuze sclerose complex (TSC). *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 30-01-2027 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 1 983 984 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente partiële epilepsie, tubureuze 

sclerose complex (Volw. en Kind 2-18 jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 250 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen en pediatrische 

patiënten met subependymale reuscelastrocytomen 

(SEGA), geassocieerd met het tubereuze sclerose 

complex (TSC), die een therapeutische interventie 

nodig hebben, maar niet ontvankelijk zijn voor een 

chirurgische ingreep. * Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 
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octrooinummer: EP 2 762 140 B1, en wordt tot 30-

01-2027 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer: EP 1 983 984 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: SEGA, geassocieerd met TSC (Volw en Kind 1-18 

jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 252 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Renaal angiomyolipoom geassocieerd met het 

tubereuze sclerose complex (TSC): De behandeling 

van volwassen patiënten met renaal 

angiomyolipoom, geassocieerd met het tubereuze 

sclerose complex (TSC) die een risico lopen op 

complicaties (gebaseerd op factoren zoals grootte 

van de tumor of aanwezigheid van een aneurysma of 

aanwezigheid van meerdere of bilaterale tumoren), 

maar bij wie onmiddellijke chirurgie niet noodzakelijk 

is. *Deze (deel)indicatie wordt tot 30-01-2027 

beschermd door een octrooi met octrooinummer : EP 

1 983 984 B1. Novartis is houder van het octrooi. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Renaal angiomyolipoom geassocieerd met TSC 

(Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 1546 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met lenvatinib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom (NCC) na één eerdere behandeling 

gericht op de vasculaire endotheliale groeifactor 

(VEGF). 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na eerdere VEGF remmer, >= 2e 

lijnsbehandeling, combi met lenvatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VOTUBIA TABLET 10MG 

 

Zindex nummer: 16536959 

ATC Code: L01XE10 

Werkzame stof: EVEROLIMUS 

Registratienummer: EU/1/11/710/006 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 248 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: Voor de behandeling van inoperabele of 

gemetastaseerde, goed of matig gedifferentieerde 

neuro-endocriene tumoren van pancreatische 

oorsprong bij volwassenen met progressieve ziekte. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, inoperabel of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 249 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom, bij wie de ziekte progressief is 

geworden tijdens of na behandeling met “VEGF-

targeted” therapie. *Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 2 269 604 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na anti-VEGF (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 251 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van hormoonreceptor-positieve, 

HER2/neu-negatieve gevorderde borstkanker, in 

combinatie met exemestaan, bij postmenopauzale 

vrouwen zonder symptomatische viscerale ziekte na 

recidief of progressie volgend op een niet-steroïde 

aromatase-remmer. *Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer : EP 2 269 603 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: BC, Adv, HR+, HER2-  postmenopauzaal, combi  met 

exemestaan (Volw. Vrouw)* 

 

 

Indicatienummer: 625 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van inoperabele of 

gemetastaseerde, goed gedifferentieerde (Graad 1 of 

Graad 2) niet functionele neuro-endocriene tumoren 

van gastroïntestinale of long-oorsprong bij 

volwassenen met progressieve ziekte. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 17-02-2022 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 3 143 995 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: NET, gastro-intestinaal of long, inoperabel of m, 

graad 1 of 2 (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 1353 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Als aanvullende behandeling van patiënten van 2 jaar 

en ouder waarvan de refractaire partiële 

epilepsieaanvallen, met of zonder secundaire 

generalisatie, geassocieerd worden met het 

tubereuze sclerose complex (TSC). *Deze 
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(deel)indicatie wordt tot 30-01-2027 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 1 983 984 B1. 

Novartis is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente partiële epilepsie, tubureuze 

sclerose complex (Volw. en Kind 2-18 jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 250 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen en pediatrische 

patiënten met subependymale reuscelastrocytomen 

(SEGA), geassocieerd met het tubereuze sclerose 

complex (TSC), die een therapeutische interventie 

nodig hebben, maar niet ontvankelijk zijn voor een 

chirurgische ingreep. * Deze (deel)indicatie wordt tot 

17-02-2022 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer: EP 2 762 140 B1, en wordt tot 30-

01-2027 beschermd door een octrooi met 

octrooinummer: EP 1 983 984 B1. Novartis is houder 

van het octrooi. Voor meer informatie kunt u zich 

wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: SEGA, geassocieerd met TSC (Volw en Kind 1-18 

jaar)* 

 

 

Indicatienummer: 252 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Renaal angiomyolipoom geassocieerd met het 

tubereuze sclerose complex (TSC): De behandeling 

van volwassen patiënten met renaal 

angiomyolipoom, geassocieerd met het tubereuze 

sclerose complex (TSC) die een risico lopen op 

complicaties (gebaseerd op factoren zoals grootte 

van de tumor of aanwezigheid van een aneurysma of 

aanwezigheid van meerdere of bilaterale tumoren), 

maar bij wie onmiddellijke chirurgie niet noodzakelijk 

is. *Deze (deel)indicatie wordt tot 30-01-2027 

beschermd door een octrooi met octrooinummer : EP 

1 983 984 B1. Novartis is houder van het octrooi. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 

octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Renaal angiomyolipoom geassocieerd met TSC 

(Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 1546 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met lenvatinib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met gevorderd 

niercelcarcinoom (NCC) na één eerdere behandeling 

gericht op de vasculaire endotheliale groeifactor 

(VEGF). 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, na eerdere VEGF remmer, >= 2e 

lijnsbehandeling, combi met lenvatinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 4104 van 4271 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

VYXEOS INFPDR FLACON 44/100MG 

 

Zindex nummer: 16741706 

ATC Code: L01XY01 

Werkzame stof: CYTARABINE MET DAUNORUBICINE 

Registratienummer: EU/1/18/1308/001 

Fabrikant: JAZZ PHARMACEUTICALS NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 2679 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassenen met nieuw 

gediagnosticeerde, behandelingsgerelateerde acute 

myeloïde leukemie (t-AML). 

Verkorte indicatie: Nieuw gediagnostiseerde t-AML (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2680 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassenen met acute 

myeloïde leukemie met myelodysplasiegerelateerde 

veranderingen (AML-MRC). 

Verkorte indicatie: AML-MRC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

WILATE  500 INJPDR FLACON + SOLVENS  5ML 

 

Zindex nummer: 16165969 

ATC Code: B02BD06 

Werkzame stof: VON WILLEBRANDFACTOR MET FACTOR VIII 

Registratienummer: 108853 

Fabrikant: OCTAPHARMA BENELUX NV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 594 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Ziekte van von Willebrand (von Willebrand Disease, 

vWD)Preventie en behandeling van bloedingen en 

perioperatief bloedverlies, wanneer desmopressine 

(DDAVP)- behandeling alleen niet effectief of 

gecontra-indiceerd is. 

Verkorte indicatie: VWD, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 596 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van verworven factor VIII-deficiëntie en 

bij de behandeling van patiënten met antilichamen 

tegen factor VIII. 

Verkorte indicatie: Verworven factor VIII tekort, behandeling (Volw. en 

Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 619 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Preventie en behandeling van hemorragie of 

chirurgische bloeding bij de ziekte van Von 

Willebrand, wanneer behandeling met alleen 

desmopressine (DDAVP) niet effectief of gecontra-

indiceerd is. 

Verkorte indicatie: VWD, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

WILATE 1000 INJPDR FLACON + SOLVENS 10ML 

 

Zindex nummer: 16165977 
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ATC Code: B02BD06 

Werkzame stof: VON WILLEBRANDFACTOR MET FACTOR VIII 

Registratienummer: 108854 

Fabrikant: OCTAPHARMA BENELUX NV 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 594 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Ziekte van von Willebrand (von Willebrand Disease, 

vWD)Preventie en behandeling van bloedingen en 

perioperatief bloedverlies, wanneer desmopressine 

(DDAVP)- behandeling alleen niet effectief of 

gecontra-indiceerd is. 

Verkorte indicatie: VWD, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 596 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van verworven factor VIII-deficiëntie en 

bij de behandeling van patiënten met antilichamen 

tegen factor VIII. 

Verkorte indicatie: Verworven factor VIII tekort, behandeling (Volw. en 

Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 573 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling en profylaxe van bloedingen bij 

patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-

deficiëntie). 

Verkorte indicatie: Hemofilie A, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 

0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 619 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Preventie en behandeling van hemorragie of 

chirurgische bloeding bij de ziekte van Von 

Willebrand, wanneer behandeling met alleen 

desmopressine (DDAVP) niet effectief of gecontra-

indiceerd is. 

Verkorte indicatie: VWD, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

WILFACTIN INJPDR FLACON 1000IE + SOLVENS 10ML 

 

Zindex nummer: 15602427 

ATC Code: B02BD10 

Werkzame stof: VON WILLEBRANDFACTOR 

Registratienummer: 32375 

Fabrikant: Sanquin Plasma Products B.V. 

Soort geneesmiddel: Stollingsfactor 

 

Indicatienummer: 2668 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor volwassenen (18 jaar en ouder) met de ziekte 

van von Willebrand, wanneer behandeling met 

desmopressine (DDAVP) alleen niet doeltreffend is of 

niet geïndiceerd is voor de behandeling van 

hemorragie en chirurgische bloeding of preventie van 

chirurgische bloeding. 

Verkorte indicatie: VWD, behandeling en profylaxe (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 619 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Preventie en behandeling van hemorragie of 

chirurgische bloeding bij de ziekte van Von 

Willebrand, wanneer behandeling met alleen 

desmopressine (DDAVP) niet effectief of gecontra-

indiceerd is. 

Verkorte indicatie: VWD, behandeling en profylaxe (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 933 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties. 

Verkorte indicatie: Congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiëntie 

(Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 934 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Congenitale thrombocytopathie. 

Verkorte indicatie: Congenitale trombocytopathie (Volw. en Kind 0-18 

jaar) 
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Indicatienummer: 936 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie A. 

Verkorte indicatie: Hemofilie A (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 938 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hemofilie B. 

Verkorte indicatie: Hemofilie B (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

XAGRID CAPSULE 0,5MG 

 

Zindex nummer: 15040453 

ATC Code: L01XX35 

Werkzame stof: ANAGRELIDE 

Registratienummer: EU/1/04/295/001 

Fabrikant: SHIRE NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 37 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De verlaging van het aantal trombocyten bij 

essentiële trombocytose (ET) patiënten met een 

verhoogd risico die hun bestaande therapie niet goed 

verdragen of bij wie het verhoogde aantal 

trombocyten door de bestaande therapie niet tot een 

aanvaardbaar niveau wordt teruggebracht. Een 

essentiële trombocytose patiënt met een verhoogd 

risico wordt gedefinieerd door één of meer van de 

volgende kenmerken:- > 60 jaar of- een 

trombocytentelling > 1000 x 10^9/l of- een 

voorgeschiedenis van trombohemorragische 

incidenten. 

Verkorte indicatie: ET (verhoogd risico) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 972 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: essentiele trombocytose. 

Verkorte indicatie: ET (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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XAGRID CAPSULE 0,5MG 

 

Zindex nummer: 15425673 

ATC Code: L01XX35 

Werkzame stof: ANAGRELIDE 

Registratienummer: EU/1/04/295/001 

Fabrikant: MEDCOR PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 37 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De verlaging van het aantal trombocyten bij 

essentiële trombocytose (ET) patiënten met een 

verhoogd risico die hun bestaande therapie niet goed 

verdragen of bij wie het verhoogde aantal 

trombocyten door de bestaande therapie niet tot een 

aanvaardbaar niveau wordt teruggebracht. Een 

essentiële trombocytose patiënt met een verhoogd 

risico wordt gedefinieerd door één of meer van de 

volgende kenmerken:- > 60 jaar of- een 

trombocytentelling > 1000 x 10^9/l of- een 

voorgeschiedenis van trombohemorragische 

incidenten. 

Verkorte indicatie: ET (verhoogd risico) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 972 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: essentiele trombocytose. 

Verkorte indicatie: ET (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

XAGRID CAPSULE 0,5MG 

 

Zindex nummer: 15987027 

ATC Code: L01XX35 

Werkzame stof: ANAGRELIDE 

Registratienummer: EU/1/04/295/001 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 37 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De verlaging van het aantal trombocyten bij 

essentiële trombocytose (ET) patiënten met een 

verhoogd risico die hun bestaande therapie niet goed 

verdragen of bij wie het verhoogde aantal 

trombocyten door de bestaande therapie niet tot een 

aanvaardbaar niveau wordt teruggebracht. Een 

essentiële trombocytose patiënt met een verhoogd 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 4110 van 4271 

risico wordt gedefinieerd door één of meer van de 

volgende kenmerken:- > 60 jaar of- een 

trombocytentelling > 1000 x 10^9/l of- een 

voorgeschiedenis van trombohemorragische 

incidenten. 

Verkorte indicatie: ET (verhoogd risico) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 972 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: essentiele trombocytose. 

Verkorte indicatie: ET (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

XAGRID CAPSULE 0,5MG 

 

Zindex nummer: 15987884 

ATC Code: L01XX35 

Werkzame stof: ANAGRELIDE 

Registratienummer: EU/1/04/295/001 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 37 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De verlaging van het aantal trombocyten bij 

essentiële trombocytose (ET) patiënten met een 

verhoogd risico die hun bestaande therapie niet goed 

verdragen of bij wie het verhoogde aantal 

trombocyten door de bestaande therapie niet tot een 

aanvaardbaar niveau wordt teruggebracht. Een 

essentiële trombocytose patiënt met een verhoogd 

risico wordt gedefinieerd door één of meer van de 

volgende kenmerken:- > 60 jaar of- een 

trombocytentelling > 1000 x 10^9/l of- een 

voorgeschiedenis van trombohemorragische 

incidenten. 

Verkorte indicatie: ET (verhoogd risico) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 972 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: essentiele trombocytose. 

Verkorte indicatie: ET (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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XAGRID CAPSULE 0,5MG 

 

Zindex nummer: 16117697 

ATC Code: L01XX35 

Werkzame stof: ANAGRELIDE 

Registratienummer: EU/1/04/295/001 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 37 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De verlaging van het aantal trombocyten bij 

essentiële trombocytose (ET) patiënten met een 

verhoogd risico die hun bestaande therapie niet goed 

verdragen of bij wie het verhoogde aantal 

trombocyten door de bestaande therapie niet tot een 

aanvaardbaar niveau wordt teruggebracht. Een 

essentiële trombocytose patiënt met een verhoogd 

risico wordt gedefinieerd door één of meer van de 

volgende kenmerken:- > 60 jaar of- een 

trombocytentelling > 1000 x 10^9/l of- een 

voorgeschiedenis van trombohemorragische 

incidenten. 

Verkorte indicatie: ET (verhoogd risico) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 972 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: essentiele trombocytose. 

Verkorte indicatie: ET (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

XAGRID CAPSULE 0,5MG 

 

Zindex nummer: 16329392 

ATC Code: L01XX35 

Werkzame stof: ANAGRELIDE 

Registratienummer: EU/1/04/295/001 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 37 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De verlaging van het aantal trombocyten bij 

essentiële trombocytose (ET) patiënten met een 

verhoogd risico die hun bestaande therapie niet goed 

verdragen of bij wie het verhoogde aantal 

trombocyten door de bestaande therapie niet tot een 

aanvaardbaar niveau wordt teruggebracht. Een 

essentiële trombocytose patiënt met een verhoogd 
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risico wordt gedefinieerd door één of meer van de 

volgende kenmerken:- > 60 jaar of- een 

trombocytentelling > 1000 x 10^9/l of- een 

voorgeschiedenis van trombohemorragische 

incidenten. 

Verkorte indicatie: ET (verhoogd risico) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 972 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: essentiele trombocytose. 

Verkorte indicatie: ET (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

XAGRID CAPSULE 0,5MG 

 

Zindex nummer: 16570251 

ATC Code: L01XX35 

Werkzame stof: ANAGRELIDE 

Registratienummer: EU/1/04/295/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 37 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De verlaging van het aantal trombocyten bij 

essentiële trombocytose (ET) patiënten met een 

verhoogd risico die hun bestaande therapie niet goed 

verdragen of bij wie het verhoogde aantal 

trombocyten door de bestaande therapie niet tot een 

aanvaardbaar niveau wordt teruggebracht. Een 

essentiële trombocytose patiënt met een verhoogd 

risico wordt gedefinieerd door één of meer van de 

volgende kenmerken:- > 60 jaar of- een 

trombocytentelling > 1000 x 10^9/l of- een 

voorgeschiedenis van trombohemorragische 

incidenten. 

Verkorte indicatie: ET (verhoogd risico) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 972 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: essentiele trombocytose. 

Verkorte indicatie: ET (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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XALKORI CAPSULE 200MG 

 

Zindex nummer: 15839605 

ATC Code: L01XE16 

Werkzame stof: CRIZOTINIB 

Registratienummer: EU/1/12/793/001 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 154 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling bij 

volwassenen met eerder behandeld ALK (anaplastisch 

lymfoom kinase)-positief, gevorderd/gemetastaseerd 

niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, ALK+, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 155 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de eerstelijnsbehandeling bij 

volwassenen met ALK (anaplastisch lymfoom kinase-

) positief, gevorderd/gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, ALK+, 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1314 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling bij 

volwassenen met ROS1-positief, 

gevorderd/gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, ROS1+, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1203 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief ALCL bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief ALCL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

XALKORI CAPSULE 200MG 

 

Zindex nummer: 16345495 

ATC Code: L01XE16 

Werkzame stof: CRIZOTINIB 

Registratienummer: EU/1/12/793/001 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 154 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling bij 

volwassenen met eerder behandeld ALK (anaplastisch 

lymfoom kinase)-positief, gevorderd/gemetastaseerd 

niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, ALK+, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 155 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de eerstelijnsbehandeling bij 

volwassenen met ALK (anaplastisch lymfoom kinase-

) positief, gevorderd/gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, ALK+, 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1314 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling bij 

volwassenen met ROS1-positief, 

gevorderd/gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, ROS1+, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1203 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief ALCL bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief ALCL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

XALKORI CAPSULE 200MG 

 

Zindex nummer: 16616499 

ATC Code: L01XE16 

Werkzame stof: CRIZOTINIB 

Registratienummer: EU/1/12/793/001 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 154 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling bij 

volwassenen met eerder behandeld ALK (anaplastisch 

lymfoom kinase)-positief, gevorderd/gemetastaseerd 

niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, ALK+, mono (Volw.) 
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Indicatienummer: 155 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de eerstelijnsbehandeling bij 

volwassenen met ALK (anaplastisch lymfoom kinase-

) positief, gevorderd/gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, ALK+, 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1314 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling bij 

volwassenen met ROS1-positief, 

gevorderd/gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, ROS1+, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1203 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief ALCL bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief ALCL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

XALKORI CAPSULE 200MG 

 

Zindex nummer: 16620283 

ATC Code: L01XE16 

Werkzame stof: CRIZOTINIB 

Registratienummer: EU/1/12/793/001 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 154 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling bij 

volwassenen met eerder behandeld ALK (anaplastisch 

lymfoom kinase)-positief, gevorderd/gemetastaseerd 

niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, ALK+, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 155 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de eerstelijnsbehandeling bij 

volwassenen met ALK (anaplastisch lymfoom kinase-

) positief, gevorderd/gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, ALK+, 1e lijn, mono (Volw.) 
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Indicatienummer: 1314 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling bij 

volwassenen met ROS1-positief, 

gevorderd/gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, ROS1+, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1203 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief ALCL bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief ALCL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

XALKORI CAPSULE 200MG 

 

Zindex nummer: 16744373 

ATC Code: L01XE16 

Werkzame stof: CRIZOTINIB 

Registratienummer: EU/1/12/793/001 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 154 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling bij 

volwassenen met eerder behandeld ALK (anaplastisch 

lymfoom kinase)-positief, gevorderd/gemetastaseerd 

niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, ALK+, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 155 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de eerstelijnsbehandeling bij 

volwassenen met ALK (anaplastisch lymfoom kinase-

) positief, gevorderd/gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, ALK+, 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1314 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling bij 

volwassenen met ROS1-positief, 

gevorderd/gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, ROS1+, mono (Volw.) 
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Indicatienummer: 1203 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief ALCL bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief ALCL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

XALKORI CAPSULE 250MG 

 

Zindex nummer: 15839613 

ATC Code: L01XE16 

Werkzame stof: CRIZOTINIB 

Registratienummer: EU/1/12/793/003 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 154 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling bij 

volwassenen met eerder behandeld ALK (anaplastisch 

lymfoom kinase)-positief, gevorderd/gemetastaseerd 

niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, ALK+, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 155 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de eerstelijnsbehandeling bij 

volwassenen met ALK (anaplastisch lymfoom kinase-

) positief, gevorderd/gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, ALK+, 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1314 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling bij 

volwassenen met ROS1-positief, 

gevorderd/gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, ROS1+, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1203 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief ALCL bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief ALCL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 
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Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

XALKORI CAPSULE 250MG 

 

Zindex nummer: 16031598 

ATC Code: L01XE16 

Werkzame stof: CRIZOTINIB 

Registratienummer: EU/1/12/793/003 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 154 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling bij 

volwassenen met eerder behandeld ALK (anaplastisch 

lymfoom kinase)-positief, gevorderd/gemetastaseerd 

niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, ALK+, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 155 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de eerstelijnsbehandeling bij 

volwassenen met ALK (anaplastisch lymfoom kinase-

) positief, gevorderd/gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, ALK+, 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1314 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling bij 

volwassenen met ROS1-positief, 

gevorderd/gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, ROS1+, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1203 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief ALCL bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief ALCL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

XALKORI CAPSULE 250MG 

 

Zindex nummer: 16329376 

ATC Code: L01XE16 

Werkzame stof: CRIZOTINIB 
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Registratienummer: EU/1/12/793/003 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 154 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling bij 

volwassenen met eerder behandeld ALK (anaplastisch 

lymfoom kinase)-positief, gevorderd/gemetastaseerd 

niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, ALK+, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 155 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de eerstelijnsbehandeling bij 

volwassenen met ALK (anaplastisch lymfoom kinase-

) positief, gevorderd/gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, ALK+, 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1314 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling bij 

volwassenen met ROS1-positief, 

gevorderd/gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, ROS1+, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1203 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief ALCL bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief ALCL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

XALKORI CAPSULE 250MG 

 

Zindex nummer: 16575679 

ATC Code: L01XE16 

Werkzame stof: CRIZOTINIB 

Registratienummer: EU/1/12/793/003 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 154 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling bij 

volwassenen met eerder behandeld ALK (anaplastisch 

lymfoom kinase)-positief, gevorderd/gemetastaseerd 
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niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, ALK+, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 155 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de eerstelijnsbehandeling bij 

volwassenen met ALK (anaplastisch lymfoom kinase-

) positief, gevorderd/gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, ALK+, 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1314 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling bij 

volwassenen met ROS1-positief, 

gevorderd/gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, ROS1+, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1203 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief ALCL bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief ALCL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

XALKORI CAPSULE 250MG 

 

Zindex nummer: 16725247 

ATC Code: L01XE16 

Werkzame stof: CRIZOTINIB 

Registratienummer: EU/1/12/793/003 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 154 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling bij 

volwassenen met eerder behandeld ALK (anaplastisch 

lymfoom kinase)-positief, gevorderd/gemetastaseerd 

niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, ALK+, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 155 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de eerstelijnsbehandeling bij 

volwassenen met ALK (anaplastisch lymfoom kinase-

) positief, gevorderd/gemetastaseerd niet-kleincellig 
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longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, ALK+, 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1314 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling bij 

volwassenen met ROS1-positief, 

gevorderd/gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, ROS1+, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1203 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief ALCL bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief ALCL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

XALKORI CAPSULE 250MG 

 

Zindex nummer: 16727215 

ATC Code: L01XE16 

Werkzame stof: CRIZOTINIB 

Registratienummer: EU/1/12/793/003 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 154 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling bij 

volwassenen met eerder behandeld ALK (anaplastisch 

lymfoom kinase)-positief, gevorderd/gemetastaseerd 

niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, ALK+, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 155 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de eerstelijnsbehandeling bij 

volwassenen met ALK (anaplastisch lymfoom kinase-

) positief, gevorderd/gemetastaseerd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, ALK+, 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1314 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling bij 

volwassenen met ROS1-positief, 

gevorderd/gemetastaseerd niet-kleincellig 
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longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv of m, ROS1+, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1203 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Recidief ALCL bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Recidief ALCL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

XELJANZ TABLET FILMOMHULD 10MG 

 

Zindex nummer: 16667255 

ATC Code: L04AA29 

Werkzame stof: TOFACITINIB 

Registratienummer: EU/1/17/1178/007 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 228 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassenen met matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis (RA), waarbij de respons op 

‘disease-modifying antirheumatic drugs’, waaronder 

methotrexaat (tenzij gecontra-indiceerd), 

ontoereikend is gebleken. Kan als monotherapie 

verstrekt worden wanneer er sprake is van een 

intolerantie ten opzichte van methotrexaat of 

wanneer verdere behandeling met methotrexaat als 

ongepast wordt ervaren. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1613 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van actieve arthritis psoriatica (PsA) bij 

volwassen patiënten die onvoldoende hebben 

gereageerd op of intolerant waren voor een eerdere 

behandeling met een disease modifying anti-

rheumatic drug (DMARD). 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1625 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van matig tot ernstig actieve 

colitis ulcerosa (CU) bij volwassen patiënten die 

onvoldoende reageerden op, niet meer reageerden 

op of intolerant waren voor ofwel conventionele 
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behandeling ofwel voor een biologisch middel. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa, na biological (Volw.) 

(therapieresistent of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

XELJANZ TABLET FILMOMHULD 5MG 

 

Zindex nummer: 16331192 

ATC Code: L04AA29 

Werkzame stof: TOFACITINIB 

Registratienummer: EU/1/17/1178/003 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 228 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassenen met matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis (RA), waarbij de respons op 

‘disease-modifying antirheumatic drugs’, waaronder 

methotrexaat (tenzij gecontra-indiceerd), 

ontoereikend is gebleken. Kan als monotherapie 

verstrekt worden wanneer er sprake is van een 

intolerantie ten opzichte van methotrexaat of 

wanneer verdere behandeling met methotrexaat als 

ongepast wordt ervaren. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1613 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van actieve arthritis psoriatica (PsA) bij 

volwassen patiënten die onvoldoende hebben 

gereageerd op of intolerant waren voor een eerdere 

behandeling met een disease modifying anti-

rheumatic drug (DMARD). 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1625 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van matig tot ernstig actieve 

colitis ulcerosa (CU) bij volwassen patiënten die 

onvoldoende reageerden op, niet meer reageerden 

op of intolerant waren voor ofwel conventionele 

behandeling ofwel voor een biologisch middel. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa, na biological (Volw.) 

(therapieresistent of intolerantie) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

XELJANZ TABLET FILMOMHULD 5MG 

 

Zindex nummer: 16770854 

ATC Code: L04AA29 

Werkzame stof: TOFACITINIB 

Registratienummer: EU/1/17/1178/003 

Fabrikant: BMODESTO B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 228 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van volwassenen met matige tot ernstige actieve 

reumatoïde artritis (RA), waarbij de respons op 

‘disease-modifying antirheumatic drugs’, waaronder 

methotrexaat (tenzij gecontra-indiceerd), 

ontoereikend is gebleken. Kan als monotherapie 

verstrekt worden wanneer er sprake is van een 

intolerantie ten opzichte van methotrexaat of 

wanneer verdere behandeling met methotrexaat als 

ongepast wordt ervaren. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX of mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1613 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat (MTX) voor de 

behandeling van actieve arthritis psoriatica (PsA) bij 

volwassen patiënten die onvoldoende hebben 

gereageerd op of intolerant waren voor een eerdere 

behandeling met een disease modifying anti-

rheumatic drug (DMARD). 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1625 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van matig tot ernstig actieve 

colitis ulcerosa (CU) bij volwassen patiënten die 

onvoldoende reageerden op, niet meer reageerden 

op of intolerant waren voor ofwel conventionele 

behandeling ofwel voor een biologisch middel. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa, na biological (Volw.) 

(therapieresistent of intolerantie) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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XELODA TABLET FILMOMHULD 150MG 

 

Zindex nummer: 15429032 

ATC Code: L01BC06 

Werkzame stof: CAPECITABINE 

Registratienummer: EU/1/00/163/001 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 115 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling bij patiënten die 

geopereerd zijn aan stadium III (stadium Dukes’ C) 

colonkanker. 

Verkorte indicatie: CRC, stadium III, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 116 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij de behandeling van gemetastaseerd 

colorectaalkanker. 

Verkorte indicatie: CRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 117 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij de eerstelijnsbehandeling van gevorderde 

maagkanker in combinatie met een op platinum 

gebaseerd regime. 

Verkorte indicatie: MaagCa, Adv, 1e lijn, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 118 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met docetaxel bij de behandeling van 

patiënten met lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerde borstkanker na het falen van 

cytotoxische chemotherapie. Een 

anthracyclinederivaat moet deel hebben uitgemaakt 

van de voorgaande therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, mono of combi met docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 963 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie bij de behandeling van patiënten 

met lokaal voortgeschreden of gemetastaseerde 

borstkanker bij wie taxanen en een 

anthracyclinederivaat bevattende chemotherapie 

hebben gefaald of bij wie een verdere therapie met 

anthracyclinederivaten niet is aangewezen. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, mono 

 

 

Indicatienummer: 692 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

pancreascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1075 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1188 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Standaard bij chemoradiatie anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1189 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bepaalde typen speekselkliercarcinoom. 

Verkorte indicatie: SpeekselklierC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1190 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1191 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd maagcarcinoom. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1192 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lokaal recidief en/of gemetastaseerd hoofd-

halscarcinoom. 

Verkorte indicatie: Hoofd-halsC, lokaal recidief of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1302 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Standaard bij chemoradiatie vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1303 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Bij gemetastaseerd slokdarmcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1377 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van Her2 NEU positief 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, combi met trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1381 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chemoradiatie bij rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: RectumC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1436 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

borstkanker waarbij de tumor een overexpressie van 

HER2 (ErbB2) vertoont: in combinatie met lapatinib 

voor patiënten met gevorderde of gemetastaseerde 

ziekte met progressie na eerdere behandeling met 

een antracycline en taxane bevattend 

behandelregime en behandeling met trastuzumab 

voor gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: BC, Adv of m, >= 2de lijn, combi met lapatinib 

 

 

Indicatienummer: 1459 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijns behandeling van Her2 negatief oesofagus- 

en maagcarcinoom in combinatie met oxaliplatine bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC of MaagC, Her2-, 1e lijn, combi met 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1460 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een onbehandeld 

gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met oxaliplatine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m, 1e lijn, combi met oxaliplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1466 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een dunne darmcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met oxaliplatine. 

Verkorte indicatie: DunnedarmC, combi met oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1553 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker bij wie behandeling 

met andere opties voor chemotherapie, waaronder 

taxanen of antracyclines, niet geschikt wordt geacht. 

Patiënten die in de 12 voorafgaande maanden op 

taxanen- en antracycline-gebaseerde regimes in de 

adjuvante setting hebben ontvangen, dienen te 

worden uitgesloten van behandeling met 

bevacizumab in combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1579 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met oxaliplatine voor de adjuvante 

behandeling van volwassenen met high-risk stadium 

II coloncarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, Stadium II, High-Risk, combi met oxaliplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1588 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling van HER2-negatief 

mammacarcinoom bij ziekteresidu na neoadjuvante 

chemotherapie en resectie, toegevoegd aan 

standaard adjuvante radiotherapie en-of endocriene 

therapie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BC, HER2-, na neoadjuvant, combi adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1592 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvant, na in opzet curatieve resectie van 

pancreascarcinoom in combinatie met gemcitabine 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, na resectie, combi met gemcitabine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

XELODA TABLET FILMOMHULD 150MG 

 

Zindex nummer: 15459977 

ATC Code: L01BC06 

Werkzame stof: CAPECITABINE 

Registratienummer: EU/1/00/163/001 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 115 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling bij patiënten die 

geopereerd zijn aan stadium III (stadium Dukes’ C) 

colonkanker. 

Verkorte indicatie: CRC, stadium III, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 116 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij de behandeling van gemetastaseerd 

colorectaalkanker. 

Verkorte indicatie: CRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 117 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij de eerstelijnsbehandeling van gevorderde 

maagkanker in combinatie met een op platinum 

gebaseerd regime. 

Verkorte indicatie: MaagCa, Adv, 1e lijn, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 118 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met docetaxel bij de behandeling van 

patiënten met lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerde borstkanker na het falen van 

cytotoxische chemotherapie. Een 

anthracyclinederivaat moet deel hebben uitgemaakt 

van de voorgaande therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, mono of combi met docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 963 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie bij de behandeling van patiënten 

met lokaal voortgeschreden of gemetastaseerde 

borstkanker bij wie taxanen en een 

anthracyclinederivaat bevattende chemotherapie 

hebben gefaald of bij wie een verdere therapie met 

anthracyclinederivaten niet is aangewezen. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, mono 

 

 

Indicatienummer: 692 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

pancreascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 
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Indicatienummer: 1075 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1188 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Standaard bij chemoradiatie anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1189 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bepaalde typen speekselkliercarcinoom. 

Verkorte indicatie: SpeekselklierC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1190 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1191 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd maagcarcinoom. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1192 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lokaal recidief en/of gemetastaseerd hoofd-

halscarcinoom. 

Verkorte indicatie: Hoofd-halsC, lokaal recidief of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1302 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Standaard bij chemoradiatie vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1303 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd slokdarmcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1377 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van Her2 NEU positief 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, combi met trastuzumab (Volw.) 
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Indicatienummer: 1381 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chemoradiatie bij rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: RectumC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1436 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

borstkanker waarbij de tumor een overexpressie van 

HER2 (ErbB2) vertoont: in combinatie met lapatinib 

voor patiënten met gevorderde of gemetastaseerde 

ziekte met progressie na eerdere behandeling met 

een antracycline en taxane bevattend 

behandelregime en behandeling met trastuzumab 

voor gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: BC, Adv of m, >= 2de lijn, combi met lapatinib 

 

 

Indicatienummer: 1459 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijns behandeling van Her2 negatief oesofagus- 

en maagcarcinoom in combinatie met oxaliplatine bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC of MaagC, Her2-, 1e lijn, combi met 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1460 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een onbehandeld 

gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met oxaliplatine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m, 1e lijn, combi met oxaliplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1466 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een dunne darmcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met oxaliplatine. 

Verkorte indicatie: DunnedarmC, combi met oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1553 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker bij wie behandeling 

met andere opties voor chemotherapie, waaronder 

taxanen of antracyclines, niet geschikt wordt geacht. 

Patiënten die in de 12 voorafgaande maanden op 

taxanen- en antracycline-gebaseerde regimes in de 

adjuvante setting hebben ontvangen, dienen te 

worden uitgesloten van behandeling met 

bevacizumab in combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 
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Indicatienummer: 1579 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met oxaliplatine voor de adjuvante 

behandeling van volwassenen met high-risk stadium 

II coloncarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, Stadium II, High-Risk, combi met oxaliplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1588 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling van HER2-negatief 

mammacarcinoom bij ziekteresidu na neoadjuvante 

chemotherapie en resectie, toegevoegd aan 

standaard adjuvante radiotherapie en-of endocriene 

therapie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BC, HER2-, na neoadjuvant, combi adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1592 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvant, na in opzet curatieve resectie van 

pancreascarcinoom in combinatie met gemcitabine 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, na resectie, combi met gemcitabine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

XELODA TABLET FILMOMHULD 150MG 

 

Zindex nummer: 15636623 

ATC Code: L01BC06 

Werkzame stof: CAPECITABINE 

Registratienummer: EU/1/00/163/001 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 115 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling bij patiënten die 

geopereerd zijn aan stadium III (stadium Dukes’ C) 

colonkanker. 

Verkorte indicatie: CRC, stadium III, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 116 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij de behandeling van gemetastaseerd 

colorectaalkanker. 

Verkorte indicatie: CRC, m (Volw.) 
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Indicatienummer: 117 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij de eerstelijnsbehandeling van gevorderde 

maagkanker in combinatie met een op platinum 

gebaseerd regime. 

Verkorte indicatie: MaagCa, Adv, 1e lijn, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 118 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met docetaxel bij de behandeling van 

patiënten met lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerde borstkanker na het falen van 

cytotoxische chemotherapie. Een 

anthracyclinederivaat moet deel hebben uitgemaakt 

van de voorgaande therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, mono of combi met docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 963 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie bij de behandeling van patiënten 

met lokaal voortgeschreden of gemetastaseerde 

borstkanker bij wie taxanen en een 

anthracyclinederivaat bevattende chemotherapie 

hebben gefaald of bij wie een verdere therapie met 

anthracyclinederivaten niet is aangewezen. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, mono 

 

 

Indicatienummer: 692 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

pancreascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1075 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1188 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Standaard bij chemoradiatie anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, chemoradiatie (Volw.) 
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Indicatienummer: 1189 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bepaalde typen speekselkliercarcinoom. 

Verkorte indicatie: SpeekselklierC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1190 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1191 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd maagcarcinoom. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1192 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lokaal recidief en/of gemetastaseerd hoofd-

halscarcinoom. 

Verkorte indicatie: Hoofd-halsC, lokaal recidief of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1302 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Standaard bij chemoradiatie vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1303 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd slokdarmcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1377 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van Her2 NEU positief 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, combi met trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1381 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chemoradiatie bij rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: RectumC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1436 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

borstkanker waarbij de tumor een overexpressie van 

HER2 (ErbB2) vertoont: in combinatie met lapatinib 

voor patiënten met gevorderde of gemetastaseerde 
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ziekte met progressie na eerdere behandeling met 

een antracycline en taxane bevattend 

behandelregime en behandeling met trastuzumab 

voor gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: BC, Adv of m, >= 2de lijn, combi met lapatinib 

 

 

Indicatienummer: 1459 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijns behandeling van Her2 negatief oesofagus- 

en maagcarcinoom in combinatie met oxaliplatine bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC of MaagC, Her2-, 1e lijn, combi met 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1460 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een onbehandeld 

gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met oxaliplatine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m, 1e lijn, combi met oxaliplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1466 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een dunne darmcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met oxaliplatine. 

Verkorte indicatie: DunnedarmC, combi met oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1553 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker bij wie behandeling 

met andere opties voor chemotherapie, waaronder 

taxanen of antracyclines, niet geschikt wordt geacht. 

Patiënten die in de 12 voorafgaande maanden op 

taxanen- en antracycline-gebaseerde regimes in de 

adjuvante setting hebben ontvangen, dienen te 

worden uitgesloten van behandeling met 

bevacizumab in combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1579 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met oxaliplatine voor de adjuvante 

behandeling van volwassenen met high-risk stadium 

II coloncarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, Stadium II, High-Risk, combi met oxaliplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1588 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Adjuvante behandeling van HER2-negatief 

mammacarcinoom bij ziekteresidu na neoadjuvante 

chemotherapie en resectie, toegevoegd aan 

standaard adjuvante radiotherapie en-of endocriene 

therapie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BC, HER2-, na neoadjuvant, combi adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1592 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvant, na in opzet curatieve resectie van 

pancreascarcinoom in combinatie met gemcitabine 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, na resectie, combi met gemcitabine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

XELODA TABLET FILMOMHULD 500MG 

 

Zindex nummer: 15324567 

ATC Code: L01BC06 

Werkzame stof: CAPECITABINE 

Registratienummer: EU/1/00/163/002 

Fabrikant: MEDCOR PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 115 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling bij patiënten die 

geopereerd zijn aan stadium III (stadium Dukes’ C) 

colonkanker. 

Verkorte indicatie: CRC, stadium III, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 116 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij de behandeling van gemetastaseerd 

colorectaalkanker. 

Verkorte indicatie: CRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 117 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij de eerstelijnsbehandeling van gevorderde 

maagkanker in combinatie met een op platinum 

gebaseerd regime. 

Verkorte indicatie: MaagCa, Adv, 1e lijn, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 118 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met docetaxel bij de behandeling van 

patiënten met lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerde borstkanker na het falen van 

cytotoxische chemotherapie. Een 

anthracyclinederivaat moet deel hebben uitgemaakt 

van de voorgaande therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, mono of combi met docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 963 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie bij de behandeling van patiënten 

met lokaal voortgeschreden of gemetastaseerde 

borstkanker bij wie taxanen en een 

anthracyclinederivaat bevattende chemotherapie 

hebben gefaald of bij wie een verdere therapie met 

anthracyclinederivaten niet is aangewezen. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, mono 

 

 

Indicatienummer: 692 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

pancreascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1075 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1188 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Standaard bij chemoradiatie anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1189 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bepaalde typen speekselkliercarcinoom. 

Verkorte indicatie: SpeekselklierC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1190 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m (Volw.) 
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Indicatienummer: 1191 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd maagcarcinoom. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1192 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lokaal recidief en/of gemetastaseerd hoofd-

halscarcinoom. 

Verkorte indicatie: Hoofd-halsC, lokaal recidief of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1302 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Standaard bij chemoradiatie vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1303 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd slokdarmcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1377 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van Her2 NEU positief 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, combi met trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1381 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chemoradiatie bij rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: RectumC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1436 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

borstkanker waarbij de tumor een overexpressie van 

HER2 (ErbB2) vertoont: in combinatie met lapatinib 

voor patiënten met gevorderde of gemetastaseerde 

ziekte met progressie na eerdere behandeling met 

een antracycline en taxane bevattend 

behandelregime en behandeling met trastuzumab 

voor gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: BC, Adv of m, >= 2de lijn, combi met lapatinib 

 

 

Indicatienummer: 1459 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijns behandeling van Her2 negatief oesofagus- 

en maagcarcinoom in combinatie met oxaliplatine bij 

volwassenen. 
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Verkorte indicatie: OesofagusC of MaagC, Her2-, 1e lijn, combi met 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1460 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een onbehandeld 

gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met oxaliplatine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m, 1e lijn, combi met oxaliplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1466 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een dunne darmcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met oxaliplatine. 

Verkorte indicatie: DunnedarmC, combi met oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1553 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker bij wie behandeling 

met andere opties voor chemotherapie, waaronder 

taxanen of antracyclines, niet geschikt wordt geacht. 

Patiënten die in de 12 voorafgaande maanden op 

taxanen- en antracycline-gebaseerde regimes in de 

adjuvante setting hebben ontvangen, dienen te 

worden uitgesloten van behandeling met 

bevacizumab in combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1579 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met oxaliplatine voor de adjuvante 

behandeling van volwassenen met high-risk stadium 

II coloncarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, Stadium II, High-Risk, combi met oxaliplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1588 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling van HER2-negatief 

mammacarcinoom bij ziekteresidu na neoadjuvante 

chemotherapie en resectie, toegevoegd aan 

standaard adjuvante radiotherapie en-of endocriene 

therapie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BC, HER2-, na neoadjuvant, combi adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1592 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvant, na in opzet curatieve resectie van 

pancreascarcinoom in combinatie met gemcitabine 
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bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, na resectie, combi met gemcitabine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

XELODA TABLET FILMOMHULD 500MG 

 

Zindex nummer: 15336271 

ATC Code: L01BC06 

Werkzame stof: CAPECITABINE 

Registratienummer: EU/1/00/163/002 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 115 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling bij patiënten die 

geopereerd zijn aan stadium III (stadium Dukes’ C) 

colonkanker. 

Verkorte indicatie: CRC, stadium III, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 116 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij de behandeling van gemetastaseerd 

colorectaalkanker. 

Verkorte indicatie: CRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 117 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij de eerstelijnsbehandeling van gevorderde 

maagkanker in combinatie met een op platinum 

gebaseerd regime. 

Verkorte indicatie: MaagCa, Adv, 1e lijn, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 118 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met docetaxel bij de behandeling van 

patiënten met lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerde borstkanker na het falen van 

cytotoxische chemotherapie. Een 

anthracyclinederivaat moet deel hebben uitgemaakt 

van de voorgaande therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, mono of combi met docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 963 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: Als monotherapie bij de behandeling van patiënten 

met lokaal voortgeschreden of gemetastaseerde 

borstkanker bij wie taxanen en een 

anthracyclinederivaat bevattende chemotherapie 

hebben gefaald of bij wie een verdere therapie met 

anthracyclinederivaten niet is aangewezen. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, mono 

 

 

Indicatienummer: 692 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

pancreascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1075 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1188 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Standaard bij chemoradiatie anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1189 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bepaalde typen speekselkliercarcinoom. 

Verkorte indicatie: SpeekselklierC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1190 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1191 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd maagcarcinoom. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1192 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lokaal recidief en/of gemetastaseerd hoofd-

halscarcinoom. 

Verkorte indicatie: Hoofd-halsC, lokaal recidief of m (Volw.) 
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Indicatienummer: 1302 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Standaard bij chemoradiatie vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1303 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd slokdarmcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1377 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van Her2 NEU positief 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, combi met trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1381 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chemoradiatie bij rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: RectumC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1436 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

borstkanker waarbij de tumor een overexpressie van 

HER2 (ErbB2) vertoont: in combinatie met lapatinib 

voor patiënten met gevorderde of gemetastaseerde 

ziekte met progressie na eerdere behandeling met 

een antracycline en taxane bevattend 

behandelregime en behandeling met trastuzumab 

voor gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: BC, Adv of m, >= 2de lijn, combi met lapatinib 

 

 

Indicatienummer: 1459 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijns behandeling van Her2 negatief oesofagus- 

en maagcarcinoom in combinatie met oxaliplatine bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC of MaagC, Her2-, 1e lijn, combi met 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1460 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een onbehandeld 

gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met oxaliplatine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m, 1e lijn, combi met oxaliplatine 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 1466 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een dunne darmcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met oxaliplatine. 

Verkorte indicatie: DunnedarmC, combi met oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1553 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker bij wie behandeling 

met andere opties voor chemotherapie, waaronder 

taxanen of antracyclines, niet geschikt wordt geacht. 

Patiënten die in de 12 voorafgaande maanden op 

taxanen- en antracycline-gebaseerde regimes in de 

adjuvante setting hebben ontvangen, dienen te 

worden uitgesloten van behandeling met 

bevacizumab in combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1579 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met oxaliplatine voor de adjuvante 

behandeling van volwassenen met high-risk stadium 

II coloncarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, Stadium II, High-Risk, combi met oxaliplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1588 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling van HER2-negatief 

mammacarcinoom bij ziekteresidu na neoadjuvante 

chemotherapie en resectie, toegevoegd aan 

standaard adjuvante radiotherapie en-of endocriene 

therapie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BC, HER2-, na neoadjuvant, combi adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1592 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvant, na in opzet curatieve resectie van 

pancreascarcinoom in combinatie met gemcitabine 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, na resectie, combi met gemcitabine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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XELODA TABLET FILMOMHULD 500MG 

 

Zindex nummer: 15344150 

ATC Code: L01BC06 

Werkzame stof: CAPECITABINE 

Registratienummer: EU/1/00/163/002 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 115 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling bij patiënten die 

geopereerd zijn aan stadium III (stadium Dukes’ C) 

colonkanker. 

Verkorte indicatie: CRC, stadium III, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 116 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij de behandeling van gemetastaseerd 

colorectaalkanker. 

Verkorte indicatie: CRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 117 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij de eerstelijnsbehandeling van gevorderde 

maagkanker in combinatie met een op platinum 

gebaseerd regime. 

Verkorte indicatie: MaagCa, Adv, 1e lijn, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 118 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met docetaxel bij de behandeling van 

patiënten met lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerde borstkanker na het falen van 

cytotoxische chemotherapie. Een 

anthracyclinederivaat moet deel hebben uitgemaakt 

van de voorgaande therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, mono of combi met docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 963 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie bij de behandeling van patiënten 

met lokaal voortgeschreden of gemetastaseerde 

borstkanker bij wie taxanen en een 

anthracyclinederivaat bevattende chemotherapie 

hebben gefaald of bij wie een verdere therapie met 

anthracyclinederivaten niet is aangewezen. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, mono 

 

 

Indicatienummer: 692 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 
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pancreascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1075 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1188 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Standaard bij chemoradiatie anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1189 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bepaalde typen speekselkliercarcinoom. 

Verkorte indicatie: SpeekselklierC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1190 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1191 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd maagcarcinoom. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1192 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lokaal recidief en/of gemetastaseerd hoofd-

halscarcinoom. 

Verkorte indicatie: Hoofd-halsC, lokaal recidief of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1302 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Standaard bij chemoradiatie vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1303 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd slokdarmcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 
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Indicatienummer: 1377 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van Her2 NEU positief 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, combi met trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1381 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Chemoradiatie bij rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: RectumC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1436 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

borstkanker waarbij de tumor een overexpressie van 

HER2 (ErbB2) vertoont: in combinatie met lapatinib 

voor patiënten met gevorderde of gemetastaseerde 

ziekte met progressie na eerdere behandeling met 

een antracycline en taxane bevattend 

behandelregime en behandeling met trastuzumab 

voor gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: BC, Adv of m, >= 2de lijn, combi met lapatinib 

 

 

Indicatienummer: 1459 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijns behandeling van Her2 negatief oesofagus- 

en maagcarcinoom in combinatie met oxaliplatine bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC of MaagC, Her2-, 1e lijn, combi met 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1460 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een onbehandeld 

gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met oxaliplatine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m, 1e lijn, combi met oxaliplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1466 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een dunne darmcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met oxaliplatine. 

Verkorte indicatie: DunnedarmC, combi met oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1553 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 
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gemetastaseerde borstkanker bij wie behandeling 

met andere opties voor chemotherapie, waaronder 

taxanen of antracyclines, niet geschikt wordt geacht. 

Patiënten die in de 12 voorafgaande maanden op 

taxanen- en antracycline-gebaseerde regimes in de 

adjuvante setting hebben ontvangen, dienen te 

worden uitgesloten van behandeling met 

bevacizumab in combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1579 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met oxaliplatine voor de adjuvante 

behandeling van volwassenen met high-risk stadium 

II coloncarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, Stadium II, High-Risk, combi met oxaliplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1588 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling van HER2-negatief 

mammacarcinoom bij ziekteresidu na neoadjuvante 

chemotherapie en resectie, toegevoegd aan 

standaard adjuvante radiotherapie en-of endocriene 

therapie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BC, HER2-, na neoadjuvant, combi adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1592 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvant, na in opzet curatieve resectie van 

pancreascarcinoom in combinatie met gemcitabine 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, na resectie, combi met gemcitabine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

XELODA TABLET FILMOMHULD 500MG 

 

Zindex nummer: 15625079 

ATC Code: L01BC06 

Werkzame stof: CAPECITABINE 

Registratienummer: EU/1/00/163/002 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 115 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als adjuvante behandeling bij patiënten die 
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geopereerd zijn aan stadium III (stadium Dukes’ C) 

colonkanker. 

Verkorte indicatie: CRC, stadium III, adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 116 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij de behandeling van gemetastaseerd 

colorectaalkanker. 

Verkorte indicatie: CRC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 117 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Bij de eerstelijnsbehandeling van gevorderde 

maagkanker in combinatie met een op platinum 

gebaseerd regime. 

Verkorte indicatie: MaagCa, Adv, 1e lijn, combi met cisplatine, 

carboplatine of oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 118 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met docetaxel bij de behandeling van 

patiënten met lokaal voortgeschreden of 

gemetastaseerde borstkanker na het falen van 

cytotoxische chemotherapie. Een 

anthracyclinederivaat moet deel hebben uitgemaakt 

van de voorgaande therapie. 

Verkorte indicatie: BC, m, mono of combi met docetaxel (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 963 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie bij de behandeling van patiënten 

met lokaal voortgeschreden of gemetastaseerde 

borstkanker bij wie taxanen en een 

anthracyclinederivaat bevattende chemotherapie 

hebben gefaald of bij wie een verdere therapie met 

anthracyclinederivaten niet is aangewezen. 

Verkorte indicatie: BC, LA of m, mono 

 

 

Indicatienummer: 692 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een gemetastaseerd 

pancreascarcinoom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 923 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tweedelijnsbehandeling van pancreas neuro 

endocriene tumoren (NETs) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pancreas NET, 2de lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1075 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Gemetastaseerd anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1188 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Standaard bij chemoradiatie anuscarcinoom. 

Verkorte indicatie: AnusC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1189 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bepaalde typen speekselkliercarcinoom. 

Verkorte indicatie: SpeekselklierC (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1190 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1191 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd maagcarcinoom. 

Verkorte indicatie: MaagCa, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1192 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Lokaal recidief en/of gemetastaseerd hoofd-

halscarcinoom. 

Verkorte indicatie: Hoofd-halsC, lokaal recidief of m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1302 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Standaard bij chemoradiatie vulvacarcinoom. 

Verkorte indicatie: VulvaC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1303 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij gemetastaseerd slokdarmcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1377 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van Her2 NEU positief 

gemetastaseerd mammacarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met trastuzumab. 

Verkorte indicatie: BC, m, HER2+, combi met trastuzumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1381 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Chemoradiatie bij rectumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: RectumC, chemoradiatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1436 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: De behandeling van volwassen patiënten met 

borstkanker waarbij de tumor een overexpressie van 

HER2 (ErbB2) vertoont: in combinatie met lapatinib 

voor patiënten met gevorderde of gemetastaseerde 

ziekte met progressie na eerdere behandeling met 

een antracycline en taxane bevattend 

behandelregime en behandeling met trastuzumab 

voor gemetastaseerde ziekte. 

Verkorte indicatie: BC, Adv of m, >= 2de lijn, combi met lapatinib 

 

 

Indicatienummer: 1459 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eerstelijns behandeling van Her2 negatief oesofagus- 

en maagcarcinoom in combinatie met oxaliplatine bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: OesofagusC of MaagC, Her2-, 1e lijn, combi met 

oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1460 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een onbehandeld 

gemetastaseerd oesofaguscarcinoom bij volwassenen 

in combinatie met oxaliplatine. 

Verkorte indicatie: OesofagusC, m, 1e lijn, combi met oxaliplatine 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1466 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van een dunne darmcarcinoom bij 

volwassenen in combinatie met oxaliplatine. 

Verkorte indicatie: DunnedarmC, combi met oxaliplatine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1553 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met bevacizumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker bij wie behandeling 

met andere opties voor chemotherapie, waaronder 

taxanen of antracyclines, niet geschikt wordt geacht. 

Patiënten die in de 12 voorafgaande maanden op 

taxanen- en antracycline-gebaseerde regimes in de 

adjuvante setting hebben ontvangen, dienen te 

worden uitgesloten van behandeling met 

bevacizumab in combinatie met capecitabine. 

Verkorte indicatie: BC, m, 1e lijn, combi met bevacizumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1579 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met oxaliplatine voor de adjuvante 

behandeling van volwassenen met high-risk stadium 

II coloncarcinoom. 

Verkorte indicatie: CRC, Stadium II, High-Risk, combi met oxaliplatine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1588 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvante behandeling van HER2-negatief 

mammacarcinoom bij ziekteresidu na neoadjuvante 

chemotherapie en resectie, toegevoegd aan 

standaard adjuvante radiotherapie en-of endocriene 

therapie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: BC, HER2-, na neoadjuvant, combi adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1592 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Adjuvant, na in opzet curatieve resectie van 

pancreascarcinoom in combinatie met gemcitabine 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: PancreasC, na resectie, combi met gemcitabine, 

adjuvant (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

XEOMIN INJECTIEPOEDER FLACON  50E 

 

Zindex nummer: 16004418 

ATC Code: M03AX01 

Werkzame stof: BOTULINE TOXINE 

Registratienummer: 113963 

Fabrikant: MERZ PHARMA BENELUX 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 75 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Cervicale dystonie (torticollis spastica). 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 76 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van blefarospasme en 

hemifacialisspasmen bij kinderen vanaf 12 jaar en 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme of hemifacialisspasme (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 
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Indicatienummer: 77 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van spasmodische torticollis bij kinderen 

vanaf 12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasmodische torticollis (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 78 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Symptomatische behandeling van axillaire 

hyperhidrose (overmatig zweten) bij kinderen vanaf 

12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Axillaire hyperhidrose (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 85 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Aanhoudende ernstige primaire hyperhidrose van de 

oksels, die de dagelijkse activiteiten belemmert en 

resistent is tegen een plaatselijk behandeling. 

Verkorte indicatie: Primaire hyperhidrose, oksels 

 

 

Indicatienummer: 86 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Symptoomverlichting bij volwassenen die voldoen 

aan de criteria voor chronische migraine (elke maand 

op 15 of meer dagen hoofdpijn, waarvan er op ten 

minste 8 dagen sprake is van migraine) bij patiënten 

die onvoldoende hebben gereageerd op of die 

intolerant zijn voor profylactische medicatie. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 28-03-2031 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 2 552 475 B1. 

Allergan is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Migraine, chronisch (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 88 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Focale spasticiteit als gevolg van dynamische 

spitsvoetmisvorming (equinus) door spasticiteit bij 

ambulante pediatrische patiënten met 

hersenverlamming van twee jaar of ouder. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 89 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Focale spasticiteit van de pols en hand bij volwassen 

patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, pols en hand (Volw.) (Beroerte) 

 

 

Indicatienummer: 90 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Focale spasticiteit van de enkel en de voet bij 
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volwassen patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, enkel en voet (Volw.) (Beroerte) 

 

 

Indicatienummer: 91 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme en geassocieerde 

focale dystonieën. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme of geassocieerde 

focale dystonie 

 

 

Indicatienummer: 92 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Idiopatische overactieve blaas met symptomen van 

urine-incontinentie, aandrang en frequentie bij 

volwassen patiënten die onvoldoende hebben 

gereageerd op of die intolerant zijn voor 

anticholinergische medicatie. 

Verkorte indicatie: Overactieve blaas, idiopathisch, na anticholinergica 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 93 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Urine-incontinentie bij volwassenen met een 

neurogene detrusoroveractiviteit als gevolg van een 

stabiel subcervicaal ruggenmergletsel of multiple 

sclerose. 

Verkorte indicatie: Urine-incontinentie, na subcervicaal 

ruggenmergletsel of MS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1565 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Spasticiteit van de arm volgend op een CVA bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm (Volw.) (CVA) 

 

 

Indicatienummer: 1566 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Symptomatische behandeling van dynamische 

equinusvoet vervorming als gevolg van spasticiteit bij 

ambulante kinderen vanaf 2 jaar met 

hersenverlamming (cerebrale parese). 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 80 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van 

blefarospasme bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 81 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van cervicale 

dystonie van voornamelijk rotatie vorm (spasmodic 

torticollis) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie of spasmodische torticollis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 82 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van spasticiteit 

van de bovenste ledematen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, bovenste ledematen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 670 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van achalasie, pylorospasme en fissura 

anii door middel van endoscopie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Achalasie, pylorospasme of fissura anii (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 700 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van scheelzien bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Scheelzien (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 710 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij het piriformis syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Piriformis syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 716 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

afunctioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten bij Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Het doel van 

de behandeling is betere positionering van de arm 

en/of hand, het verbetering van verzorging en 

hygiene . en vermindering van hinderlijke clonus. Het 

betreft de behandeling gericht op vermindering van 

al of niet pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand 

, ter voorkoming van contracturen en van decubitus 

en het smetten. De behandelde spieren kunnen zijn 

musculus pectoralis , teres, deltoideus, biceps, 

brachialis, brachioradialis ,triceps, pronator teres , 

pronator quadratum, flexor carpi radialis, flexor carpi 

ulnaris flexor digitorum superficialis, flexor digitorum 

profundus, flexor pollicis longus, lumbricales, 

opponens, adductor pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, bovenste extremiteit 

(Volw.) 
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Indicatienummer: 717 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen bij kinderen met Cerebrale Parese en Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH) ter verbetering 

van de arm- handfunctie en ADL, pijnreductie en 

contractuurbestijding mits geïndiceerd en 

geëvalueerd volgens protocol door een 

interdisciplinair team en toegepast conform de 

richtlijn Cerebrale Parese. De te behandelen spieren 

kunnen zijn de m. pectoralis, subscapularis, biceps, 

brachialis, brachioradialis, pronator teres, fl carpi 

ulnaris, fl carpi radialis, vingerflexoren, duimmuis. De 

toepassing vindt plaats onder echogeleide en 

elektrostimulatie. Multi-level botulinetoxine 

behandelingen vinden op indicatie plaats onder 

narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, arm (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 718 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen en benen bij kinderen met een dwarslaesie of 

Meningomyelocele. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been, (Kind 0-18 jaar) (dwarsleasie 

en meningomyelocele) 

 

 

Indicatienummer: 719 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende kinderen met Cerebrale Parese en 

Niet aangeboren hersenafwijking (NAH). Multilevel 

behandelingen dienen gebaseerd te zijn op 

geinstrumenteerde gangbeeldanalyse en geindiceerd 

en geprotocolleerd geëvalueerd door een 

interdisciplinair team. De toepassing dient plaats te 

vinden conform de richtlijn Cerebrale Parese. De te 

behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, fl hallucis longus, peroneï, hamstrings, rectus 

femoris, adductoren en iliopsoas. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en elektrostimulatie. Multi-

level botulinetoxine behandelingen vinden op 

indicatie plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, been, (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 720 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende volwassen patiënten met 

Cardiovasculair accident (CVA), Niet aangeboren 
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hersenafwijking (NAH), aangeboren hersenletsel, 

dwarslaesie, meningomyelocele, Multiple Sclerose 

(MS),Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS). Het doel van de behandeling is het 

verbeteren van de sta- en loopfunctie en van de 

transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen of opheffen van de al of niet pijnlijke 

dwangstand zoals een equinovarusstand van de voet 

, het klauwen van de tenen en hyperextentie van de 

knie en vermindering van de hinderlijke clonus. 

.Tevens het voorkomen van contraturen. De 

behandelde spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

gastrocnemius lateralis en medialis, soleus, tibialis 

posterior, tibialis anterior, flexor digitorum longus en 

brevis, flexor halluces longus en brevis, extensor 

hallucis longus, adductor halluces. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, functioneel, been, lopende volw. 

 

 

Indicatienummer: 721 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet lopende volwassen patiënten met een 

cardiovasculair accident (CVA) en Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH). Het doel van de behandeling 

is het verbeteren van de stand van het been, 

verbetering van het zitten en liggen , het voorkomen 

van contracturen van drukulcera en smetten, en het 

verminderen van hinderlijke clonus. De behandeling 

is gericht op verminderen of opheffen van de al of 

niet pijnlijke dwangstand zoals een equinovarusstand 

van de voet , het klauwen van de tenen en 

hyperextentie of flexie van de knie . De behandelde 

spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

semitendinosus, semimembranosus, gastrocnemius 

lateralis en medialis, soleus, tibialis posterior, tibialis 

anterior, flexor digitorum longus en brevis, flexor 

hallucis longus en brevis, extensor hallucis longus, 

adductor hallucis. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, afunctioneel, been (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 722 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet-lopende kinderen met Cerebrale 

Parese en Niet aangeboren hersenafwijking (NAH) ter 

verbetering van de verzorgbaarheid, pijnreductie, 

zitbalans en contractuurbestijding mits geïndiceerd 

en geevalueerd door een interdisciplinair team en 

toegepast conform de richtlijn Cerebrale Parese. De 

te behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, peronei, hamstrings, rectus femoris en 

iliopsoas. De toepassing vindt plaats onder 

echogeleide en elektrostimulatie. Multi-level 

botulinetoxine behandelingen vinden op indicatie 
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plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, been (Kind 0-18 jaar) 

(Cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 723 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

spieren van de romp, heup en knie bij de volwassen 

patiënten met dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Doel van de 

behandeling is verbetering van rompbalans en van de 

loop-sta-,zit- en lighouding, tevens vergemakkeijken 

van transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen en/of opheffen van al of niet pijnlijke 

dwangstand van de rug en nek , flexie adductie en 

rotatie van de heupen, extentie of flexie van de 

knieen. De behandelde spieren kunnen zijn m. psoas, 

iliacus, sartorius, rectus femoris, intermedius , 

adductor longus, adductor magnus, gracilis, 

semitendinosus, semimembranosus en biceps 

femoris. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, romp, heup en knie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 724 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

deels functioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten met Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS)) Het doel van 

de behandeling is verbetering van de stand van de 

hand en arm ,het verbeteren van de handarmfunctie 

en daardoor van de zelfredzaamheiden en het 

opheffen van hinderlijke clonus. Het betreft de 

behandeling gericht op vermindering van al of niet 

pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand , tevens 

van functionele beperkingen veroorzaakt door 

hypertonie van bepaalde spiergroepen , en gericht op 

het voorkoming van contracturen. De behandelde 

spieren kunnen zijn musculus pectoralis , teres, 

deltoideus, biceps, brachialis, brachioradialis ,triceps, 

pronator teres , pronator quadratum, flexor carpi 

radialis, flexor carpi ulnaris flexor digitorum 

superficialis, flexor digitorum profundus, flexor 

pollicis longus, lumbricales, opponens, adductor 

pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, bovenste extremiteit (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 736 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 747 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dystonie (waaronder spasmodische dysfonie) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 761 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: First bite syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: First bite syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 762 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Focale dystoniën; Overige focale dystonie; Kaakklem 

Focale dystonieën arm of been; Taakspecifieke 

dystonieën (o.a. schrijfkramp) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Focale dystonie, kaakklem of taakspecifieke dystonie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 764 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Functionele schokken/myoclonieën bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Functionele schok of myoclonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 778 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 781 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypersalivatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hypersalivatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 857 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multilevel botulinisatie onder narcose ter behandeling 

van spasticiteit van de armen en/of benen bij 

kinderen met Cerebrale Parese en Niet Aangeboren 

Hersenletsel (NAH). Multilevel behandelingen dienen 

geindiceerd te zijn door een kinderrevalidatiearts, 

gebaseerd te zijn op geinstrumenteerde 

gangbeeldanalyse en geprotocolleerd geëvalueerd 

door een interdisciplinair team. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en/of elektrostimulatie. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been (Kind 0-18 jaar) (Cerebrale 

parese en NAH) 
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Indicatienummer: 878 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Overkoepelende indicatie voor Botulinetoxine type A 

als "Add-on" bij locoregionale of multilevel 

behandelingen van upper motor neuron symptomen, 

zoals hypertonie en spasticiteit, in bovenste of 

onderste extremiteit of romp ten gevolge van een 

centraal neurologische diagnose ( o.a. cerebrale 

parese, Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), dwarslaesie, 

meningomyelocele, Multiple Seclerose (MS), 

Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS) ter voorkoming en ter behandeling 

van functionele beperkingen of problemen met 

betrekking tot verzorging / hygiene, cosmetiek of 

pijn, bij patiënten van 2 jaar en ouder. 

Verkorte indicatie: Hypertonie en spasticiteit, bovenste extremiteit/ 

onderste extremiteit / romp (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 901 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Segmentale dystonieen  (bijv. nek-arm, voet) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Segmentale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 902 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierfistel en -cyste bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierfistel of speekselkliercyste (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 903 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek: intraglandulair ter 

reductie van de speekselproductie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, reductie speekselproductie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 904 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek; syndroom van Frey bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, syndroom van Frey (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 915 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tics bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tic (Volw.) 
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Indicatienummer: 916 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tremor bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tremor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 917 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Trismus; Bruxisme; kaakklem al dan niet in het kader 

van een dystoon beeld bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Trismus, bruxisme of kaaklem (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1186 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van lage of  postoperatieve patienten 

met M.Hirschrpung bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: M.Hirschrpung (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1328 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Rotatiestand of contractuur van de schouder bij 

kinderen met obstetrisch plexus brachialisletsel. 

Verkorte indicatie: Rotatiestand of contractuur, obstetrisch plexus 

brachialisletsel, schouder (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

XEOMIN INJECTIEPOEDER FLACON 100E 

 

Zindex nummer: 16004426 

ATC Code: M03AX01 

Werkzame stof: BOTULINE TOXINE 

Registratienummer: 113961 

Fabrikant: MERZ PHARMA BENELUX 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 75 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Cervicale dystonie (torticollis spastica). 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 76 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van blefarospasme en 

hemifacialisspasmen bij kinderen vanaf 12 jaar en 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme of hemifacialisspasme (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 
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Indicatienummer: 77 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van spasmodische torticollis bij kinderen 

vanaf 12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasmodische torticollis (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 78 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Symptomatische behandeling van axillaire 

hyperhidrose (overmatig zweten) bij kinderen vanaf 

12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Axillaire hyperhidrose (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 85 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Aanhoudende ernstige primaire hyperhidrose van de 

oksels, die de dagelijkse activiteiten belemmert en 

resistent is tegen een plaatselijk behandeling. 

Verkorte indicatie: Primaire hyperhidrose, oksels 

 

 

Indicatienummer: 86 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Symptoomverlichting bij volwassenen die voldoen 

aan de criteria voor chronische migraine (elke maand 

op 15 of meer dagen hoofdpijn, waarvan er op ten 

minste 8 dagen sprake is van migraine) bij patiënten 

die onvoldoende hebben gereageerd op of die 

intolerant zijn voor profylactische medicatie. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 28-03-2031 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 2 552 475 B1. 

Allergan is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Migraine, chronisch (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 88 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Focale spasticiteit als gevolg van dynamische 

spitsvoetmisvorming (equinus) door spasticiteit bij 

ambulante pediatrische patiënten met 

hersenverlamming van twee jaar of ouder. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 89 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Focale spasticiteit van de pols en hand bij volwassen 

patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, pols en hand (Volw.) (Beroerte) 

 

 

Indicatienummer: 90 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: Focale spasticiteit van de enkel en de voet bij 

volwassen patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, enkel en voet (Volw.) (Beroerte) 

 

 

Indicatienummer: 91 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme en geassocieerde 

focale dystonieën. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme of geassocieerde 

focale dystonie 

 

 

Indicatienummer: 92 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Idiopatische overactieve blaas met symptomen van 

urine-incontinentie, aandrang en frequentie bij 

volwassen patiënten die onvoldoende hebben 

gereageerd op of die intolerant zijn voor 

anticholinergische medicatie. 

Verkorte indicatie: Overactieve blaas, idiopathisch, na anticholinergica 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 93 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Urine-incontinentie bij volwassenen met een 

neurogene detrusoroveractiviteit als gevolg van een 

stabiel subcervicaal ruggenmergletsel of multiple 

sclerose. 

Verkorte indicatie: Urine-incontinentie, na subcervicaal 

ruggenmergletsel of MS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1565 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Spasticiteit van de arm volgend op een CVA bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm (Volw.) (CVA) 

 

 

Indicatienummer: 1566 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Symptomatische behandeling van dynamische 

equinusvoet vervorming als gevolg van spasticiteit bij 

ambulante kinderen vanaf 2 jaar met 

hersenverlamming (cerebrale parese). 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 80 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van 

blefarospasme bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme (Volw.) 
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Indicatienummer: 81 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van cervicale 

dystonie van voornamelijk rotatie vorm (spasmodic 

torticollis) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie of spasmodische torticollis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 82 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van spasticiteit 

van de bovenste ledematen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, bovenste ledematen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 670 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van achalasie, pylorospasme en fissura 

anii door middel van endoscopie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Achalasie, pylorospasme of fissura anii (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 700 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van scheelzien bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Scheelzien (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 710 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij het piriformis syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Piriformis syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 716 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

afunctioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten bij Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Het doel van 

de behandeling is betere positionering van de arm 

en/of hand, het verbetering van verzorging en 

hygiene . en vermindering van hinderlijke clonus. Het 

betreft de behandeling gericht op vermindering van 

al of niet pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand 

, ter voorkoming van contracturen en van decubitus 

en het smetten. De behandelde spieren kunnen zijn 

musculus pectoralis , teres, deltoideus, biceps, 

brachialis, brachioradialis ,triceps, pronator teres , 

pronator quadratum, flexor carpi radialis, flexor carpi 

ulnaris flexor digitorum superficialis, flexor digitorum 

profundus, flexor pollicis longus, lumbricales, 

opponens, adductor pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, bovenste extremiteit 
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(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 717 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen bij kinderen met Cerebrale Parese en Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH) ter verbetering 

van de arm- handfunctie en ADL, pijnreductie en 

contractuurbestijding mits geïndiceerd en 

geëvalueerd volgens protocol door een 

interdisciplinair team en toegepast conform de 

richtlijn Cerebrale Parese. De te behandelen spieren 

kunnen zijn de m. pectoralis, subscapularis, biceps, 

brachialis, brachioradialis, pronator teres, fl carpi 

ulnaris, fl carpi radialis, vingerflexoren, duimmuis. De 

toepassing vindt plaats onder echogeleide en 

elektrostimulatie. Multi-level botulinetoxine 

behandelingen vinden op indicatie plaats onder 

narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, arm (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 718 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen en benen bij kinderen met een dwarslaesie of 

Meningomyelocele. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been, (Kind 0-18 jaar) (dwarsleasie 

en meningomyelocele) 

 

 

Indicatienummer: 719 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende kinderen met Cerebrale Parese en 

Niet aangeboren hersenafwijking (NAH). Multilevel 

behandelingen dienen gebaseerd te zijn op 

geinstrumenteerde gangbeeldanalyse en geindiceerd 

en geprotocolleerd geëvalueerd door een 

interdisciplinair team. De toepassing dient plaats te 

vinden conform de richtlijn Cerebrale Parese. De te 

behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, fl hallucis longus, peroneï, hamstrings, rectus 

femoris, adductoren en iliopsoas. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en elektrostimulatie. Multi-

level botulinetoxine behandelingen vinden op 

indicatie plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, been, (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 720 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende volwassen patiënten met 
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Cardiovasculair accident (CVA), Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH), aangeboren hersenletsel, 

dwarslaesie, meningomyelocele, Multiple Sclerose 

(MS),Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS). Het doel van de behandeling is het 

verbeteren van de sta- en loopfunctie en van de 

transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen of opheffen van de al of niet pijnlijke 

dwangstand zoals een equinovarusstand van de voet 

, het klauwen van de tenen en hyperextentie van de 

knie en vermindering van de hinderlijke clonus. 

.Tevens het voorkomen van contraturen. De 

behandelde spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

gastrocnemius lateralis en medialis, soleus, tibialis 

posterior, tibialis anterior, flexor digitorum longus en 

brevis, flexor halluces longus en brevis, extensor 

hallucis longus, adductor halluces. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, functioneel, been, lopende volw. 

 

 

Indicatienummer: 721 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet lopende volwassen patiënten met een 

cardiovasculair accident (CVA) en Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH). Het doel van de behandeling 

is het verbeteren van de stand van het been, 

verbetering van het zitten en liggen , het voorkomen 

van contracturen van drukulcera en smetten, en het 

verminderen van hinderlijke clonus. De behandeling 

is gericht op verminderen of opheffen van de al of 

niet pijnlijke dwangstand zoals een equinovarusstand 

van de voet , het klauwen van de tenen en 

hyperextentie of flexie van de knie . De behandelde 

spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

semitendinosus, semimembranosus, gastrocnemius 

lateralis en medialis, soleus, tibialis posterior, tibialis 

anterior, flexor digitorum longus en brevis, flexor 

hallucis longus en brevis, extensor hallucis longus, 

adductor hallucis. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, afunctioneel, been (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 722 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet-lopende kinderen met Cerebrale 

Parese en Niet aangeboren hersenafwijking (NAH) ter 

verbetering van de verzorgbaarheid, pijnreductie, 

zitbalans en contractuurbestijding mits geïndiceerd 

en geevalueerd door een interdisciplinair team en 

toegepast conform de richtlijn Cerebrale Parese. De 

te behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, peronei, hamstrings, rectus femoris en 

iliopsoas. De toepassing vindt plaats onder 

echogeleide en elektrostimulatie. Multi-level 
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botulinetoxine behandelingen vinden op indicatie 

plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, been (Kind 0-18 jaar) 

(Cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 723 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

spieren van de romp, heup en knie bij de volwassen 

patiënten met dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Doel van de 

behandeling is verbetering van rompbalans en van de 

loop-sta-,zit- en lighouding, tevens vergemakkeijken 

van transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen en/of opheffen van al of niet pijnlijke 

dwangstand van de rug en nek , flexie adductie en 

rotatie van de heupen, extentie of flexie van de 

knieen. De behandelde spieren kunnen zijn m. psoas, 

iliacus, sartorius, rectus femoris, intermedius , 

adductor longus, adductor magnus, gracilis, 

semitendinosus, semimembranosus en biceps 

femoris. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, romp, heup en knie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 724 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

deels functioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten met Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS)) Het doel van 

de behandeling is verbetering van de stand van de 

hand en arm ,het verbeteren van de handarmfunctie 

en daardoor van de zelfredzaamheiden en het 

opheffen van hinderlijke clonus. Het betreft de 

behandeling gericht op vermindering van al of niet 

pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand , tevens 

van functionele beperkingen veroorzaakt door 

hypertonie van bepaalde spiergroepen , en gericht op 

het voorkoming van contracturen. De behandelde 

spieren kunnen zijn musculus pectoralis , teres, 

deltoideus, biceps, brachialis, brachioradialis ,triceps, 

pronator teres , pronator quadratum, flexor carpi 

radialis, flexor carpi ulnaris flexor digitorum 

superficialis, flexor digitorum profundus, flexor 

pollicis longus, lumbricales, opponens, adductor 

pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, bovenste extremiteit (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 736 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 4167 van 4271 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 747 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dystonie (waaronder spasmodische dysfonie) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 761 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: First bite syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: First bite syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 762 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Focale dystoniën; Overige focale dystonie; Kaakklem 

Focale dystonieën arm of been; Taakspecifieke 

dystonieën (o.a. schrijfkramp) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Focale dystonie, kaakklem of taakspecifieke dystonie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 764 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Functionele schokken/myoclonieën bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Functionele schok of myoclonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 778 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 781 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypersalivatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hypersalivatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 857 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multilevel botulinisatie onder narcose ter behandeling 

van spasticiteit van de armen en/of benen bij 

kinderen met Cerebrale Parese en Niet Aangeboren 

Hersenletsel (NAH). Multilevel behandelingen dienen 

geindiceerd te zijn door een kinderrevalidatiearts, 

gebaseerd te zijn op geinstrumenteerde 

gangbeeldanalyse en geprotocolleerd geëvalueerd 

door een interdisciplinair team. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en/of elektrostimulatie. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been (Kind 0-18 jaar) (Cerebrale 
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parese en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 878 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Overkoepelende indicatie voor Botulinetoxine type A 

als "Add-on" bij locoregionale of multilevel 

behandelingen van upper motor neuron symptomen, 

zoals hypertonie en spasticiteit, in bovenste of 

onderste extremiteit of romp ten gevolge van een 

centraal neurologische diagnose ( o.a. cerebrale 

parese, Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), dwarslaesie, 

meningomyelocele, Multiple Seclerose (MS), 

Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS) ter voorkoming en ter behandeling 

van functionele beperkingen of problemen met 

betrekking tot verzorging / hygiene, cosmetiek of 

pijn, bij patiënten van 2 jaar en ouder. 

Verkorte indicatie: Hypertonie en spasticiteit, bovenste extremiteit/ 

onderste extremiteit / romp (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 901 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Segmentale dystonieen  (bijv. nek-arm, voet) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Segmentale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 902 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierfistel en -cyste bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierfistel of speekselkliercyste (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 903 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek: intraglandulair ter 

reductie van de speekselproductie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, reductie speekselproductie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 904 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek; syndroom van Frey bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, syndroom van Frey (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 915 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tics bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tic (Volw.) 
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Indicatienummer: 916 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tremor bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tremor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 917 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Trismus; Bruxisme; kaakklem al dan niet in het kader 

van een dystoon beeld bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Trismus, bruxisme of kaaklem (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1186 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van lage of  postoperatieve patienten 

met M.Hirschrpung bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: M.Hirschrpung (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1328 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Rotatiestand of contractuur van de schouder bij 

kinderen met obstetrisch plexus brachialisletsel. 

Verkorte indicatie: Rotatiestand of contractuur, obstetrisch plexus 

brachialisletsel, schouder (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

XEOMIN INJECTIEPOEDER FLACON 100E 

 

Zindex nummer: 16297571 

ATC Code: M03AX01 

Werkzame stof: BOTULINE TOXINE 

Registratienummer: 119195//113961 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 75 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Cervicale dystonie (torticollis spastica). 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 76 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van blefarospasme en 

hemifacialisspasmen bij kinderen vanaf 12 jaar en 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme of hemifacialisspasme (Volw. en Kind 

12-18 jaar) 
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Indicatienummer: 77 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van spasmodische torticollis bij kinderen 

vanaf 12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasmodische torticollis (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 78 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Symptomatische behandeling van axillaire 

hyperhidrose (overmatig zweten) bij kinderen vanaf 

12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Axillaire hyperhidrose (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 85 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Aanhoudende ernstige primaire hyperhidrose van de 

oksels, die de dagelijkse activiteiten belemmert en 

resistent is tegen een plaatselijk behandeling. 

Verkorte indicatie: Primaire hyperhidrose, oksels 

 

 

Indicatienummer: 86 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Symptoomverlichting bij volwassenen die voldoen 

aan de criteria voor chronische migraine (elke maand 

op 15 of meer dagen hoofdpijn, waarvan er op ten 

minste 8 dagen sprake is van migraine) bij patiënten 

die onvoldoende hebben gereageerd op of die 

intolerant zijn voor profylactische medicatie. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 28-03-2031 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 2 552 475 B1. 

Allergan is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Migraine, chronisch (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 88 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Focale spasticiteit als gevolg van dynamische 

spitsvoetmisvorming (equinus) door spasticiteit bij 

ambulante pediatrische patiënten met 

hersenverlamming van twee jaar of ouder. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 89 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Focale spasticiteit van de pols en hand bij volwassen 

patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, pols en hand (Volw.) (Beroerte) 

 

 

Indicatienummer: 90 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Focale spasticiteit van de enkel en de voet bij 

volwassen patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, enkel en voet (Volw.) (Beroerte) 

 

 

Indicatienummer: 91 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme en geassocieerde 

focale dystonieën. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme of geassocieerde 

focale dystonie 

 

 

Indicatienummer: 92 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Idiopatische overactieve blaas met symptomen van 

urine-incontinentie, aandrang en frequentie bij 

volwassen patiënten die onvoldoende hebben 

gereageerd op of die intolerant zijn voor 

anticholinergische medicatie. 

Verkorte indicatie: Overactieve blaas, idiopathisch, na anticholinergica 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 93 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Urine-incontinentie bij volwassenen met een 

neurogene detrusoroveractiviteit als gevolg van een 

stabiel subcervicaal ruggenmergletsel of multiple 

sclerose. 

Verkorte indicatie: Urine-incontinentie, na subcervicaal 

ruggenmergletsel of MS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1565 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Spasticiteit van de arm volgend op een CVA bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm (Volw.) (CVA) 

 

 

Indicatienummer: 1566 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Symptomatische behandeling van dynamische 

equinusvoet vervorming als gevolg van spasticiteit bij 

ambulante kinderen vanaf 2 jaar met 

hersenverlamming (cerebrale parese). 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 80 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van 

blefarospasme bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme (Volw.) 
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Indicatienummer: 81 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van cervicale 

dystonie van voornamelijk rotatie vorm (spasmodic 

torticollis) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie of spasmodische torticollis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 82 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van spasticiteit 

van de bovenste ledematen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, bovenste ledematen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 670 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van achalasie, pylorospasme en fissura 

anii door middel van endoscopie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Achalasie, pylorospasme of fissura anii (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 700 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van scheelzien bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Scheelzien (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 710 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij het piriformis syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Piriformis syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 716 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

afunctioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten bij Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Het doel van 

de behandeling is betere positionering van de arm 

en/of hand, het verbetering van verzorging en 

hygiene . en vermindering van hinderlijke clonus. Het 

betreft de behandeling gericht op vermindering van 

al of niet pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand 

, ter voorkoming van contracturen en van decubitus 

en het smetten. De behandelde spieren kunnen zijn 

musculus pectoralis , teres, deltoideus, biceps, 

brachialis, brachioradialis ,triceps, pronator teres , 

pronator quadratum, flexor carpi radialis, flexor carpi 

ulnaris flexor digitorum superficialis, flexor digitorum 

profundus, flexor pollicis longus, lumbricales, 

opponens, adductor pollicis en flexor pollicis brevis. 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 4173 van 4271 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, bovenste extremiteit 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 717 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen bij kinderen met Cerebrale Parese en Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH) ter verbetering 

van de arm- handfunctie en ADL, pijnreductie en 

contractuurbestijding mits geïndiceerd en 

geëvalueerd volgens protocol door een 

interdisciplinair team en toegepast conform de 

richtlijn Cerebrale Parese. De te behandelen spieren 

kunnen zijn de m. pectoralis, subscapularis, biceps, 

brachialis, brachioradialis, pronator teres, fl carpi 

ulnaris, fl carpi radialis, vingerflexoren, duimmuis. De 

toepassing vindt plaats onder echogeleide en 

elektrostimulatie. Multi-level botulinetoxine 

behandelingen vinden op indicatie plaats onder 

narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, arm (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 718 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen en benen bij kinderen met een dwarslaesie of 

Meningomyelocele. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been, (Kind 0-18 jaar) (dwarsleasie 

en meningomyelocele) 

 

 

Indicatienummer: 719 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende kinderen met Cerebrale Parese en 

Niet aangeboren hersenafwijking (NAH). Multilevel 

behandelingen dienen gebaseerd te zijn op 

geinstrumenteerde gangbeeldanalyse en geindiceerd 

en geprotocolleerd geëvalueerd door een 

interdisciplinair team. De toepassing dient plaats te 

vinden conform de richtlijn Cerebrale Parese. De te 

behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, fl hallucis longus, peroneï, hamstrings, rectus 

femoris, adductoren en iliopsoas. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en elektrostimulatie. Multi-

level botulinetoxine behandelingen vinden op 

indicatie plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, been, (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 720 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 
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benen bij lopende volwassen patiënten met 

Cardiovasculair accident (CVA), Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH), aangeboren hersenletsel, 

dwarslaesie, meningomyelocele, Multiple Sclerose 

(MS),Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS). Het doel van de behandeling is het 

verbeteren van de sta- en loopfunctie en van de 

transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen of opheffen van de al of niet pijnlijke 

dwangstand zoals een equinovarusstand van de voet 

, het klauwen van de tenen en hyperextentie van de 

knie en vermindering van de hinderlijke clonus. 

.Tevens het voorkomen van contraturen. De 

behandelde spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

gastrocnemius lateralis en medialis, soleus, tibialis 

posterior, tibialis anterior, flexor digitorum longus en 

brevis, flexor halluces longus en brevis, extensor 

hallucis longus, adductor halluces. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, functioneel, been, lopende volw. 

 

 

Indicatienummer: 721 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet lopende volwassen patiënten met een 

cardiovasculair accident (CVA) en Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH). Het doel van de behandeling 

is het verbeteren van de stand van het been, 

verbetering van het zitten en liggen , het voorkomen 

van contracturen van drukulcera en smetten, en het 

verminderen van hinderlijke clonus. De behandeling 

is gericht op verminderen of opheffen van de al of 

niet pijnlijke dwangstand zoals een equinovarusstand 

van de voet , het klauwen van de tenen en 

hyperextentie of flexie van de knie . De behandelde 

spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

semitendinosus, semimembranosus, gastrocnemius 

lateralis en medialis, soleus, tibialis posterior, tibialis 

anterior, flexor digitorum longus en brevis, flexor 

hallucis longus en brevis, extensor hallucis longus, 

adductor hallucis. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, afunctioneel, been (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 722 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet-lopende kinderen met Cerebrale 

Parese en Niet aangeboren hersenafwijking (NAH) ter 

verbetering van de verzorgbaarheid, pijnreductie, 

zitbalans en contractuurbestijding mits geïndiceerd 

en geevalueerd door een interdisciplinair team en 

toegepast conform de richtlijn Cerebrale Parese. De 

te behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, peronei, hamstrings, rectus femoris en 

iliopsoas. De toepassing vindt plaats onder 
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echogeleide en elektrostimulatie. Multi-level 

botulinetoxine behandelingen vinden op indicatie 

plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, been (Kind 0-18 jaar) 

(Cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 723 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

spieren van de romp, heup en knie bij de volwassen 

patiënten met dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Doel van de 

behandeling is verbetering van rompbalans en van de 

loop-sta-,zit- en lighouding, tevens vergemakkeijken 

van transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen en/of opheffen van al of niet pijnlijke 

dwangstand van de rug en nek , flexie adductie en 

rotatie van de heupen, extentie of flexie van de 

knieen. De behandelde spieren kunnen zijn m. psoas, 

iliacus, sartorius, rectus femoris, intermedius , 

adductor longus, adductor magnus, gracilis, 

semitendinosus, semimembranosus en biceps 

femoris. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, romp, heup en knie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 724 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

deels functioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten met Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS)) Het doel van 

de behandeling is verbetering van de stand van de 

hand en arm ,het verbeteren van de handarmfunctie 

en daardoor van de zelfredzaamheiden en het 

opheffen van hinderlijke clonus. Het betreft de 

behandeling gericht op vermindering van al of niet 

pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand , tevens 

van functionele beperkingen veroorzaakt door 

hypertonie van bepaalde spiergroepen , en gericht op 

het voorkoming van contracturen. De behandelde 

spieren kunnen zijn musculus pectoralis , teres, 

deltoideus, biceps, brachialis, brachioradialis ,triceps, 

pronator teres , pronator quadratum, flexor carpi 

radialis, flexor carpi ulnaris flexor digitorum 

superficialis, flexor digitorum profundus, flexor 

pollicis longus, lumbricales, opponens, adductor 

pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, bovenste extremiteit (Volw.) 
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Indicatienummer: 736 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 747 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dystonie (waaronder spasmodische dysfonie) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 761 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: First bite syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: First bite syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 762 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Focale dystoniën; Overige focale dystonie; Kaakklem 

Focale dystonieën arm of been; Taakspecifieke 

dystonieën (o.a. schrijfkramp) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Focale dystonie, kaakklem of taakspecifieke dystonie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 764 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Functionele schokken/myoclonieën bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Functionele schok of myoclonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 778 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 781 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypersalivatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hypersalivatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 857 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multilevel botulinisatie onder narcose ter behandeling 

van spasticiteit van de armen en/of benen bij 

kinderen met Cerebrale Parese en Niet Aangeboren 

Hersenletsel (NAH). Multilevel behandelingen dienen 

geindiceerd te zijn door een kinderrevalidatiearts, 

gebaseerd te zijn op geinstrumenteerde 

gangbeeldanalyse en geprotocolleerd geëvalueerd 

door een interdisciplinair team. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en/of elektrostimulatie. 
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Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been (Kind 0-18 jaar) (Cerebrale 

parese en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 878 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Overkoepelende indicatie voor Botulinetoxine type A 

als "Add-on" bij locoregionale of multilevel 

behandelingen van upper motor neuron symptomen, 

zoals hypertonie en spasticiteit, in bovenste of 

onderste extremiteit of romp ten gevolge van een 

centraal neurologische diagnose ( o.a. cerebrale 

parese, Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), dwarslaesie, 

meningomyelocele, Multiple Seclerose (MS), 

Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS) ter voorkoming en ter behandeling 

van functionele beperkingen of problemen met 

betrekking tot verzorging / hygiene, cosmetiek of 

pijn, bij patiënten van 2 jaar en ouder. 

Verkorte indicatie: Hypertonie en spasticiteit, bovenste extremiteit/ 

onderste extremiteit / romp (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 901 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Segmentale dystonieen  (bijv. nek-arm, voet) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Segmentale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 902 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierfistel en -cyste bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierfistel of speekselkliercyste (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 903 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek: intraglandulair ter 

reductie van de speekselproductie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, reductie speekselproductie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 904 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek; syndroom van Frey bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, syndroom van Frey (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 915 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tics bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tic (Volw.) 
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Indicatienummer: 916 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tremor bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tremor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 917 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Trismus; Bruxisme; kaakklem al dan niet in het kader 

van een dystoon beeld bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Trismus, bruxisme of kaaklem (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1186 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van lage of  postoperatieve patienten 

met M.Hirschrpung bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: M.Hirschrpung (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1328 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Rotatiestand of contractuur van de schouder bij 

kinderen met obstetrisch plexus brachialisletsel. 

Verkorte indicatie: Rotatiestand of contractuur, obstetrisch plexus 

brachialisletsel, schouder (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

XEOMIN INJECTIEPOEDER FLACON 200E 

 

Zindex nummer: 16280806 

ATC Code: M03AX01 

Werkzame stof: BOTULINE TOXINE 

Registratienummer: 115734 

Fabrikant: MERZ PHARMA BENELUX 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 75 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Cervicale dystonie (torticollis spastica). 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 76 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van blefarospasme en 

hemifacialisspasmen bij kinderen vanaf 12 jaar en 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme of hemifacialisspasme (Volw. en Kind 
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12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 77 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van spasmodische torticollis bij kinderen 

vanaf 12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasmodische torticollis (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 78 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Symptomatische behandeling van axillaire 

hyperhidrose (overmatig zweten) bij kinderen vanaf 

12 jaar en volwassenen. 

Verkorte indicatie: Axillaire hyperhidrose (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 85 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Aanhoudende ernstige primaire hyperhidrose van de 

oksels, die de dagelijkse activiteiten belemmert en 

resistent is tegen een plaatselijk behandeling. 

Verkorte indicatie: Primaire hyperhidrose, oksels 

 

 

Indicatienummer: 86 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Symptoomverlichting bij volwassenen die voldoen 

aan de criteria voor chronische migraine (elke maand 

op 15 of meer dagen hoofdpijn, waarvan er op ten 

minste 8 dagen sprake is van migraine) bij patiënten 

die onvoldoende hebben gereageerd op of die 

intolerant zijn voor profylactische medicatie. *Deze 

(deel)indicatie wordt tot 28-03-2031 beschermd door 

een octrooi met octrooinummer : EP 2 552 475 B1. 

Allergan is houder van het octrooi. Voor meer 

informatie kunt u zich wenden tot de octrooihouder. 

Verkorte indicatie: Migraine, chronisch (Volw.)* 

 

 

Indicatienummer: 88 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Focale spasticiteit als gevolg van dynamische 

spitsvoetmisvorming (equinus) door spasticiteit bij 

ambulante pediatrische patiënten met 

hersenverlamming van twee jaar of ouder. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 89 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Focale spasticiteit van de pols en hand bij volwassen 

patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, pols en hand (Volw.) (Beroerte) 
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Indicatienummer: 90 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Focale spasticiteit van de enkel en de voet bij 

volwassen patiënten na een beroerte. 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, enkel en voet (Volw.) (Beroerte) 

 

 

Indicatienummer: 91 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme en geassocieerde 

focale dystonieën. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme, hemifaciale spasme of geassocieerde 

focale dystonie 

 

 

Indicatienummer: 92 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Idiopatische overactieve blaas met symptomen van 

urine-incontinentie, aandrang en frequentie bij 

volwassen patiënten die onvoldoende hebben 

gereageerd op of die intolerant zijn voor 

anticholinergische medicatie. 

Verkorte indicatie: Overactieve blaas, idiopathisch, na anticholinergica 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 93 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Urine-incontinentie bij volwassenen met een 

neurogene detrusoroveractiviteit als gevolg van een 

stabiel subcervicaal ruggenmergletsel of multiple 

sclerose. 

Verkorte indicatie: Urine-incontinentie, na subcervicaal 

ruggenmergletsel of MS (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1565 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Spasticiteit van de arm volgend op een CVA bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm (Volw.) (CVA) 

 

 

Indicatienummer: 1566 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Symptomatische behandeling van dynamische 

equinusvoet vervorming als gevolg van spasticiteit bij 

ambulante kinderen vanaf 2 jaar met 

hersenverlamming (cerebrale parese). 

Verkorte indicatie: Focale spasticiteit, dynamische equinusvoet (Kind 2-

18 jaar) (Hersenverlamming) 

 

 

Indicatienummer: 80 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van 

blefarospasme bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Blefarospasme (Volw.) 
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Indicatienummer: 81 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van cervicale 

dystonie van voornamelijk rotatie vorm (spasmodic 

torticollis) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cervicale dystonie of spasmodische torticollis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 82 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de symptomatische behandeling van spasticiteit 

van de bovenste ledematen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, bovenste ledematen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 670 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van achalasie, pylorospasme en fissura 

anii door middel van endoscopie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Achalasie, pylorospasme of fissura anii (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 700 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij de behandeling van scheelzien bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Scheelzien (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 710 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij het piriformis syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Piriformis syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 716 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

afunctioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten bij Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Het doel van 

de behandeling is betere positionering van de arm 

en/of hand, het verbetering van verzorging en 

hygiene . en vermindering van hinderlijke clonus. Het 

betreft de behandeling gericht op vermindering van 

al of niet pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand 

, ter voorkoming van contracturen en van decubitus 

en het smetten. De behandelde spieren kunnen zijn 

musculus pectoralis , teres, deltoideus, biceps, 

brachialis, brachioradialis ,triceps, pronator teres , 

pronator quadratum, flexor carpi radialis, flexor carpi 

ulnaris flexor digitorum superficialis, flexor digitorum 

profundus, flexor pollicis longus, lumbricales, 
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opponens, adductor pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, bovenste extremiteit 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 717 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen bij kinderen met Cerebrale Parese en Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH) ter verbetering 

van de arm- handfunctie en ADL, pijnreductie en 

contractuurbestijding mits geïndiceerd en 

geëvalueerd volgens protocol door een 

interdisciplinair team en toegepast conform de 

richtlijn Cerebrale Parese. De te behandelen spieren 

kunnen zijn de m. pectoralis, subscapularis, biceps, 

brachialis, brachioradialis, pronator teres, fl carpi 

ulnaris, fl carpi radialis, vingerflexoren, duimmuis. De 

toepassing vindt plaats onder echogeleide en 

elektrostimulatie. Multi-level botulinetoxine 

behandelingen vinden op indicatie plaats onder 

narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, arm (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 718 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

armen en benen bij kinderen met een dwarslaesie of 

Meningomyelocele. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been, (Kind 0-18 jaar) (dwarsleasie 

en meningomyelocele) 

 

 

Indicatienummer: 719 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende kinderen met Cerebrale Parese en 

Niet aangeboren hersenafwijking (NAH). Multilevel 

behandelingen dienen gebaseerd te zijn op 

geinstrumenteerde gangbeeldanalyse en geindiceerd 

en geprotocolleerd geëvalueerd door een 

interdisciplinair team. De toepassing dient plaats te 

vinden conform de richtlijn Cerebrale Parese. De te 

behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, fl hallucis longus, peroneï, hamstrings, rectus 

femoris, adductoren en iliopsoas. De toepassing vindt 

plaats onder echogeleide en elektrostimulatie. Multi-

level botulinetoxine behandelingen vinden op 

indicatie plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, been, (Kind 0-18 jaar) 

(cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 720 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij lopende volwassen patiënten met 

Cardiovasculair accident (CVA), Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH), aangeboren hersenletsel, 

dwarslaesie, meningomyelocele, Multiple Sclerose 

(MS),Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS). Het doel van de behandeling is het 

verbeteren van de sta- en loopfunctie en van de 

transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen of opheffen van de al of niet pijnlijke 

dwangstand zoals een equinovarusstand van de voet 

, het klauwen van de tenen en hyperextentie van de 

knie en vermindering van de hinderlijke clonus. 

.Tevens het voorkomen van contraturen. De 

behandelde spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

gastrocnemius lateralis en medialis, soleus, tibialis 

posterior, tibialis anterior, flexor digitorum longus en 

brevis, flexor halluces longus en brevis, extensor 

hallucis longus, adductor halluces. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, functioneel, been, lopende volw. 

 

 

Indicatienummer: 721 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet lopende volwassen patiënten met een 

cardiovasculair accident (CVA) en Niet aangeboren 

hersenafwijking (NAH). Het doel van de behandeling 

is het verbeteren van de stand van het been, 

verbetering van het zitten en liggen , het voorkomen 

van contracturen van drukulcera en smetten, en het 

verminderen van hinderlijke clonus. De behandeling 

is gericht op verminderen of opheffen van de al of 

niet pijnlijke dwangstand zoals een equinovarusstand 

van de voet , het klauwen van de tenen en 

hyperextentie of flexie van de knie . De behandelde 

spieren kunnen zijn de m. quadriceps, 

semitendinosus, semimembranosus, gastrocnemius 

lateralis en medialis, soleus, tibialis posterior, tibialis 

anterior, flexor digitorum longus en brevis, flexor 

hallucis longus en brevis, extensor hallucis longus, 

adductor hallucis. 

Verkorte indicatie: Spasiteit, afunctioneel, been (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 722 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

benen bij niet-lopende kinderen met Cerebrale 

Parese en Niet aangeboren hersenafwijking (NAH) ter 

verbetering van de verzorgbaarheid, pijnreductie, 

zitbalans en contractuurbestijding mits geïndiceerd 

en geevalueerd door een interdisciplinair team en 

toegepast conform de richtlijn Cerebrale Parese. De 

te behandelen spieren kunnen zijn de m. 

gastrocnemius, soleus, tibialis posterior, ext hallucis 

longus, peronei, hamstrings, rectus femoris en 
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iliopsoas. De toepassing vindt plaats onder 

echogeleide en elektrostimulatie. Multi-level 

botulinetoxine behandelingen vinden op indicatie 

plaats onder narcose. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, afunctioneel, been (Kind 0-18 jaar) 

(Cerebrale parase en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 723 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van de 

spieren van de romp, heup en knie bij de volwassen 

patiënten met dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS). Doel van de 

behandeling is verbetering van rompbalans en van de 

loop-sta-,zit- en lighouding, tevens vergemakkeijken 

van transfers. De behandeling is gericht op het 

verminderen en/of opheffen van al of niet pijnlijke 

dwangstand van de rug en nek , flexie adductie en 

rotatie van de heupen, extentie of flexie van de 

knieen. De behandelde spieren kunnen zijn m. psoas, 

iliacus, sartorius, rectus femoris, intermedius , 

adductor longus, adductor magnus, gracilis, 

semitendinosus, semimembranosus en biceps 

femoris. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, romp, heup en knie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 724 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Botulinetoxine ter behandeling van spasticiteit van 

deels functioneel bovenste extremiteit bij volwassen 

patienten met Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), aangeboren 

hersenletsel, dwarslaesie, meningomyelocele, 

Multiple Sclerose (MS),Hereditaire spastische 

paraparese (HSP), Amytrofische laterale sclerose 

(ALS)/ Primair laterale sclerose (PLS)) Het doel van 

de behandeling is verbetering van de stand van de 

hand en arm ,het verbeteren van de handarmfunctie 

en daardoor van de zelfredzaamheiden en het 

opheffen van hinderlijke clonus. Het betreft de 

behandeling gericht op vermindering van al of niet 

pijnlijke dwangstand van de arm en/of hand , tevens 

van functionele beperkingen veroorzaakt door 

hypertonie van bepaalde spiergroepen , en gericht op 

het voorkoming van contracturen. De behandelde 

spieren kunnen zijn musculus pectoralis , teres, 

deltoideus, biceps, brachialis, brachioradialis ,triceps, 

pronator teres , pronator quadratum, flexor carpi 

radialis, flexor carpi ulnaris flexor digitorum 

superficialis, flexor digitorum profundus, flexor 

pollicis longus, lumbricales, opponens, adductor 

pollicis en flexor pollicis brevis. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, functioneel, bovenste extremiteit (Volw.) 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 4185 van 4271 

 

Indicatienummer: 736 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Cricofaryngeus hypertrofie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 747 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Dystonie (waaronder spasmodische dysfonie) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 761 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: First bite syndroom bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: First bite syndroom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 762 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Focale dystoniën; Overige focale dystonie; Kaakklem 

Focale dystonieën arm of been; Taakspecifieke 

dystonieën (o.a. schrijfkramp) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Focale dystonie, kaakklem of taakspecifieke dystonie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 764 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Functionele schokken/myoclonieën bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Functionele schok of myoclonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 778 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hoofdpijn, Migraine of Chronische hoofdpijn  (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 781 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hypersalivatie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Hypersalivatie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 857 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Multilevel botulinisatie onder narcose ter behandeling 

van spasticiteit van de armen en/of benen bij 

kinderen met Cerebrale Parese en Niet Aangeboren 

Hersenletsel (NAH). Multilevel behandelingen dienen 

geindiceerd te zijn door een kinderrevalidatiearts, 

gebaseerd te zijn op geinstrumenteerde 

gangbeeldanalyse en geprotocolleerd geëvalueerd 

door een interdisciplinair team. De toepassing vindt 
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plaats onder echogeleide en/of elektrostimulatie. 

Verkorte indicatie: Spasticiteit, arm/been (Kind 0-18 jaar) (Cerebrale 

parese en NAH) 

 

 

Indicatienummer: 878 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Overkoepelende indicatie voor Botulinetoxine type A 

als "Add-on" bij locoregionale of multilevel 

behandelingen van upper motor neuron symptomen, 

zoals hypertonie en spasticiteit, in bovenste of 

onderste extremiteit of romp ten gevolge van een 

centraal neurologische diagnose ( o.a. cerebrale 

parese, Cardiovasculair accident (CVA), Niet 

aangeboren hersenafwijking (NAH), dwarslaesie, 

meningomyelocele, Multiple Seclerose (MS), 

Hereditaire spastische paraparese (HSP), 

Amytrofische laterale sclerose (ALS)/ Primair laterale 

sclerose (PLS) ter voorkoming en ter behandeling 

van functionele beperkingen of problemen met 

betrekking tot verzorging / hygiene, cosmetiek of 

pijn, bij patiënten van 2 jaar en ouder. 

Verkorte indicatie: Hypertonie en spasticiteit, bovenste extremiteit/ 

onderste extremiteit / romp (Volw. en Kind 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 901 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Segmentale dystonieen  (bijv. nek-arm, voet) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Segmentale dystonie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 902 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierfistel en -cyste bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierfistel of speekselkliercyste (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 903 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek: intraglandulair ter 

reductie van de speekselproductie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, reductie speekselproductie 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 904 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Speekselklierproblematiek; syndroom van Frey bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Speekselklierprobleem, syndroom van Frey (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 915 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tics bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: Tic (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 916 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Tremor bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Tremor (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 917 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Trismus; Bruxisme; kaakklem al dan niet in het kader 

van een dystoon beeld bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Trismus, bruxisme of kaaklem (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1186 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Behandeling van lage of  postoperatieve patienten 

met M.Hirschrpung bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: M.Hirschrpung (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1328 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Rotatiestand of contractuur van de schouder bij 

kinderen met obstetrisch plexus brachialisletsel. 

Verkorte indicatie: Rotatiestand of contractuur, obstetrisch plexus 

brachialisletsel, schouder (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

XIAPEX INJECTIEPOEDER FLACON 0,9MG + SOLVENS 3ML 

 

Zindex nummer: 15947300 

ATC Code: M09AB02 

Werkzame stof: COLLAGENASE CLOSTRIDIUM HISTOLYTICUM 

Registratienummer: EU/1/11/671/001 

Fabrikant: SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM BVBA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 149 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van contractuur van Dupuytren bij 

volwassenen met een palpabele streng. 

Verkorte indicatie: Contractuur van Dupuytren, palpabele streng (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 150 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen mannen met de ziekte 

van Peyronie met een palpabele plaque en kromstand 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 4188 van 4271 

van ten minste 30 graden bij het begin van de 

therapie. 

Verkorte indicatie: Ziekte van Peyronie (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

XOFIGO INJVLST 1100KBQ/ML FLACON 6ML 

 

Zindex nummer: 16225643 

ATC Code: V10XX03 

Werkzame stof: RADIUM 223RA DICHLORIDE 

Registratienummer: EU/1/13/873/001 

Fabrikant: BAYER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 2642 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie of in combinatie met een 

luteinizing hormone-releasing hormone (LHRH)-

analoog voor de behandeling van volwassen 

patiënten met gemetastaseerd castratieresistent 

prostaatcarcinoom (mCRPC), symptomatische 

botmetastasen en geen bekende viscerale 

metastasen, progressief na ten minste twee 

voorafgaande systemische therapielijnen voor 

mCRPC (andere dan LHRH-analogen), of die niet in 

aanmerking komen voor een beschikbare 

systemische mCRPC behandeling. 

Verkorte indicatie: CRPC, m, symptomatische botmetastasen, mono of 

combi met LHRH-analoog (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

XOLAIR  75 INJECTIEVLOEISTOF 150MG/ML WWSP 0,5ML 

 

Zindex nummer: 15467147 

ATC Code: R03DX05 

Werkzame stof: OMALIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/05/319/005 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 405 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Aanvullende therapie voor de behandeling van 

chronische spontane urticaria bij volwassen en 

adolescente (12 jaar en ouder) patiënten die 
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onvoldoende reageren op behandeling met H1-

antihistaminica. 

Verkorte indicatie: Urticaria, spontaan, chronisch (Volw. en Kind >12-18 

jaar) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 403 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling dient alleen te worden overwogen voor 

patiënten met overtuigend IgE (immunoglobuline E)-

gemedieerd astma bij volwassenen en adolescenten 

(12 jaar en ouder) als aanvullende behandeling om 

de astmacontrole te verbeteren bij patiënten met 

ernstig persistent allergisch astma, die een positieve 

huidtest hebben of in vitro reactiviteit vertonen tegen 

een permanent aanwezig aero-allergeen en die een 

verminderde longfunctie hebben (FEV1<80%) alsook 

overdag regelmatig symptomatisch zijn of ’s nachts 

wakker worden en die last hebben gehad van 

meerdere gedocumenteerde ernstige astma-

exacerbaties ondanks de dagelijkse hoge dosis 

inhalatiecorticosteroïden, plus een geïnhaleerde 

langwerkende bèta-2-agonist. 

Verkorte indicatie: Allergisch astma (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 404 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling dient alleen te worden overwogen 

voor patiënten met overtuigend IgE 

(immunoglobuline E)-gemedieerd astma bij kinderen 

(6 tot 12 jaar) als aanvullende behandeling om de 

astmacontrole te verbeteren bij patiënten met ernstig 

persistent allergisch astma, die een positieve huidtest 

hebben of in vitro reactiviteit vertonen tegen een 

permanent aanwezig aero-allergeen en overdag 

regelmatig symptomatisch zijn of ’s nachts wakker 

worden en die last hebben gehad van meerdere 

gedocumenteerde ernstige astma-exacerbaties 

ondanks de dagelijkse hoge dosis 

inhalatiecorticosteroïden, plus een geïnhaleerde 

langwerkende bèta-2-agonist. 

Verkorte indicatie: Allergisch astma (Kind 6-12 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 813 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische urticaria bij kinderen vanaf 6 

jaar. 

Verkorte indicatie: Urticaria, spontaan, chronisch (Kind 6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1242 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij induceerbare urticaria bij volwassenen: de 

therapie te starten bij een ziekte ernst/last volgens 

dezelfde score voor ziekte activiteit zoals gebruikt bij 

Chronische Spontane Urticaria en dan voor 6 
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maanden op proef te geven. Bij onvoldoende effect 

stoppen. 

Verkorte indicatie: Urticaria, induceerbaar (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1243 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Allergische Bronchiale Pulmonale Aspergillosis (ABPA) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: ABPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

XOLAIR 150 INJECTIEVLOEISTOF 150MG/ML WWSP 1ML 

 

Zindex nummer: 15467155 

ATC Code: R03DX05 

Werkzame stof: OMALIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/05/319/008 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 403 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling dient alleen te worden overwogen voor 

patiënten met overtuigend IgE (immunoglobuline E)-

gemedieerd astma bij volwassenen en adolescenten 

(12 jaar en ouder) als aanvullende behandeling om 

de astmacontrole te verbeteren bij patiënten met 

ernstig persistent allergisch astma, die een positieve 

huidtest hebben of in vitro reactiviteit vertonen tegen 

een permanent aanwezig aero-allergeen en die een 

verminderde longfunctie hebben (FEV1<80%) alsook 

overdag regelmatig symptomatisch zijn of ’s nachts 

wakker worden en die last hebben gehad van 

meerdere gedocumenteerde ernstige astma-

exacerbaties ondanks de dagelijkse hoge dosis 

inhalatiecorticosteroïden, plus een geïnhaleerde 

langwerkende bèta-2-agonist. 

Verkorte indicatie: Allergisch astma (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 404 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling dient alleen te worden overwogen 

voor patiënten met overtuigend IgE 

(immunoglobuline E)-gemedieerd astma bij kinderen 

(6 tot 12 jaar) als aanvullende behandeling om de 

astmacontrole te verbeteren bij patiënten met ernstig 

persistent allergisch astma, die een positieve huidtest 

hebben of in vitro reactiviteit vertonen tegen een 

permanent aanwezig aero-allergeen en overdag 
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regelmatig symptomatisch zijn of ’s nachts wakker 

worden en die last hebben gehad van meerdere 

gedocumenteerde ernstige astma-exacerbaties 

ondanks de dagelijkse hoge dosis 

inhalatiecorticosteroïden, plus een geïnhaleerde 

langwerkende bèta-2-agonist. 

Verkorte indicatie: Allergisch astma (Kind 6-12 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 405 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Aanvullende therapie voor de behandeling van 

chronische spontane urticaria bij volwassen en 

adolescente (12 jaar en ouder) patiënten die 

onvoldoende reageren op behandeling met H1-

antihistaminica. 

Verkorte indicatie: Urticaria, spontaan, chronisch (Volw. en Kind >12-18 

jaar) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 813 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische urticaria bij kinderen vanaf 6 

jaar. 

Verkorte indicatie: Urticaria, spontaan, chronisch (Kind 6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1242 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij induceerbare urticaria bij volwassenen: de 

therapie te starten bij een ziekte ernst/last volgens 

dezelfde score voor ziekte activiteit zoals gebruikt bij 

Chronische Spontane Urticaria en dan voor 6 

maanden op proef te geven. Bij onvoldoende effect 

stoppen. 

Verkorte indicatie: Urticaria, induceerbaar (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1243 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Allergische Bronchiale Pulmonale Aspergillosis (ABPA) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: ABPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

XOLAIR 150 INJECTIEVLOEISTOF 150MG/ML WWSP 1ML 

 

Zindex nummer: 15820750 

ATC Code: R03DX05 

Werkzame stof: OMALIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/05/319/008 
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Fabrikant: MEDCOR PHARMACEUTICALS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 403 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling dient alleen te worden overwogen voor 

patiënten met overtuigend IgE (immunoglobuline E)-

gemedieerd astma bij volwassenen en adolescenten 

(12 jaar en ouder) als aanvullende behandeling om 

de astmacontrole te verbeteren bij patiënten met 

ernstig persistent allergisch astma, die een positieve 

huidtest hebben of in vitro reactiviteit vertonen tegen 

een permanent aanwezig aero-allergeen en die een 

verminderde longfunctie hebben (FEV1<80%) alsook 

overdag regelmatig symptomatisch zijn of ’s nachts 

wakker worden en die last hebben gehad van 

meerdere gedocumenteerde ernstige astma-

exacerbaties ondanks de dagelijkse hoge dosis 

inhalatiecorticosteroïden, plus een geïnhaleerde 

langwerkende bèta-2-agonist. 

Verkorte indicatie: Allergisch astma (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 404 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling dient alleen te worden overwogen 

voor patiënten met overtuigend IgE 

(immunoglobuline E)-gemedieerd astma bij kinderen 

(6 tot 12 jaar) als aanvullende behandeling om de 

astmacontrole te verbeteren bij patiënten met ernstig 

persistent allergisch astma, die een positieve huidtest 

hebben of in vitro reactiviteit vertonen tegen een 

permanent aanwezig aero-allergeen en overdag 

regelmatig symptomatisch zijn of ’s nachts wakker 

worden en die last hebben gehad van meerdere 

gedocumenteerde ernstige astma-exacerbaties 

ondanks de dagelijkse hoge dosis 

inhalatiecorticosteroïden, plus een geïnhaleerde 

langwerkende bèta-2-agonist. 

Verkorte indicatie: Allergisch astma (Kind 6-12 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 405 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Aanvullende therapie voor de behandeling van 

chronische spontane urticaria bij volwassen en 

adolescente (12 jaar en ouder) patiënten die 

onvoldoende reageren op behandeling met H1-

antihistaminica. 

Verkorte indicatie: Urticaria, spontaan, chronisch (Volw. en Kind >12-18 

jaar) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 813 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische urticaria bij kinderen vanaf 6 

jaar. 

Verkorte indicatie: Urticaria, spontaan, chronisch (Kind 6-18 jaar) 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 4193 van 4271 

 

 

Indicatienummer: 1242 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij induceerbare urticaria bij volwassenen: de 

therapie te starten bij een ziekte ernst/last volgens 

dezelfde score voor ziekte activiteit zoals gebruikt bij 

Chronische Spontane Urticaria en dan voor 6 

maanden op proef te geven. Bij onvoldoende effect 

stoppen. 

Verkorte indicatie: Urticaria, induceerbaar (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1243 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Allergische Bronchiale Pulmonale Aspergillosis (ABPA) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: ABPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

XOLAIR 150 INJECTIEVLOEISTOF 150MG/ML WWSP 1ML 

 

Zindex nummer: 15919951 

ATC Code: R03DX05 

Werkzame stof: OMALIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/05/319/008 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 403 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling dient alleen te worden overwogen voor 

patiënten met overtuigend IgE (immunoglobuline E)-

gemedieerd astma bij volwassenen en adolescenten 

(12 jaar en ouder) als aanvullende behandeling om 

de astmacontrole te verbeteren bij patiënten met 

ernstig persistent allergisch astma, die een positieve 

huidtest hebben of in vitro reactiviteit vertonen tegen 

een permanent aanwezig aero-allergeen en die een 

verminderde longfunctie hebben (FEV1<80%) alsook 

overdag regelmatig symptomatisch zijn of ’s nachts 

wakker worden en die last hebben gehad van 

meerdere gedocumenteerde ernstige astma-

exacerbaties ondanks de dagelijkse hoge dosis 

inhalatiecorticosteroïden, plus een geïnhaleerde 

langwerkende bèta-2-agonist. 

Verkorte indicatie: Allergisch astma (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 404 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: De behandeling dient alleen te worden overwogen 

voor patiënten met overtuigend IgE 

(immunoglobuline E)-gemedieerd astma bij kinderen 

(6 tot 12 jaar) als aanvullende behandeling om de 

astmacontrole te verbeteren bij patiënten met ernstig 

persistent allergisch astma, die een positieve huidtest 

hebben of in vitro reactiviteit vertonen tegen een 

permanent aanwezig aero-allergeen en overdag 

regelmatig symptomatisch zijn of ’s nachts wakker 

worden en die last hebben gehad van meerdere 

gedocumenteerde ernstige astma-exacerbaties 

ondanks de dagelijkse hoge dosis 

inhalatiecorticosteroïden, plus een geïnhaleerde 

langwerkende bèta-2-agonist. 

Verkorte indicatie: Allergisch astma (Kind 6-12 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 405 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Aanvullende therapie voor de behandeling van 

chronische spontane urticaria bij volwassen en 

adolescente (12 jaar en ouder) patiënten die 

onvoldoende reageren op behandeling met H1-

antihistaminica. 

Verkorte indicatie: Urticaria, spontaan, chronisch (Volw. en Kind >12-18 

jaar) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 813 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische urticaria bij kinderen vanaf 6 

jaar. 

Verkorte indicatie: Urticaria, spontaan, chronisch (Kind 6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1242 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij induceerbare urticaria bij volwassenen: de 

therapie te starten bij een ziekte ernst/last volgens 

dezelfde score voor ziekte activiteit zoals gebruikt bij 

Chronische Spontane Urticaria en dan voor 6 

maanden op proef te geven. Bij onvoldoende effect 

stoppen. 

Verkorte indicatie: Urticaria, induceerbaar (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1243 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Allergische Bronchiale Pulmonale Aspergillosis (ABPA) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: ABPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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XOLAIR 150 INJECTIEVLOEISTOF 150MG/ML WWSP 1ML 

 

Zindex nummer: 16248821 

ATC Code: R03DX05 

Werkzame stof: OMALIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/05/319/008 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 403 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling dient alleen te worden overwogen voor 

patiënten met overtuigend IgE (immunoglobuline E)-

gemedieerd astma bij volwassenen en adolescenten 

(12 jaar en ouder) als aanvullende behandeling om 

de astmacontrole te verbeteren bij patiënten met 

ernstig persistent allergisch astma, die een positieve 

huidtest hebben of in vitro reactiviteit vertonen tegen 

een permanent aanwezig aero-allergeen en die een 

verminderde longfunctie hebben (FEV1<80%) alsook 

overdag regelmatig symptomatisch zijn of ’s nachts 

wakker worden en die last hebben gehad van 

meerdere gedocumenteerde ernstige astma-

exacerbaties ondanks de dagelijkse hoge dosis 

inhalatiecorticosteroïden, plus een geïnhaleerde 

langwerkende bèta-2-agonist. 

Verkorte indicatie: Allergisch astma (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 404 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling dient alleen te worden overwogen 

voor patiënten met overtuigend IgE 

(immunoglobuline E)-gemedieerd astma bij kinderen 

(6 tot 12 jaar) als aanvullende behandeling om de 

astmacontrole te verbeteren bij patiënten met ernstig 

persistent allergisch astma, die een positieve huidtest 

hebben of in vitro reactiviteit vertonen tegen een 

permanent aanwezig aero-allergeen en overdag 

regelmatig symptomatisch zijn of ’s nachts wakker 

worden en die last hebben gehad van meerdere 

gedocumenteerde ernstige astma-exacerbaties 

ondanks de dagelijkse hoge dosis 

inhalatiecorticosteroïden, plus een geïnhaleerde 

langwerkende bèta-2-agonist. 

Verkorte indicatie: Allergisch astma (Kind 6-12 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 405 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Aanvullende therapie voor de behandeling van 

chronische spontane urticaria bij volwassen en 

adolescente (12 jaar en ouder) patiënten die 

onvoldoende reageren op behandeling met H1-

antihistaminica. 

Verkorte indicatie: Urticaria, spontaan, chronisch (Volw. en Kind >12-18 
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jaar) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 813 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische urticaria bij kinderen vanaf 6 

jaar. 

Verkorte indicatie: Urticaria, spontaan, chronisch (Kind 6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1242 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij induceerbare urticaria bij volwassenen: de 

therapie te starten bij een ziekte ernst/last volgens 

dezelfde score voor ziekte activiteit zoals gebruikt bij 

Chronische Spontane Urticaria en dan voor 6 

maanden op proef te geven. Bij onvoldoende effect 

stoppen. 

Verkorte indicatie: Urticaria, induceerbaar (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1243 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Allergische Bronchiale Pulmonale Aspergillosis (ABPA) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: ABPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

XOLAIR 150 INJECTIEVLOEISTOF 150MG/ML WWSP 1ML 

 

Zindex nummer: 16248899 

ATC Code: R03DX05 

Werkzame stof: OMALIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/05/319/008 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 403 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling dient alleen te worden overwogen voor 

patiënten met overtuigend IgE (immunoglobuline E)-

gemedieerd astma bij volwassenen en adolescenten 

(12 jaar en ouder) als aanvullende behandeling om 

de astmacontrole te verbeteren bij patiënten met 

ernstig persistent allergisch astma, die een positieve 

huidtest hebben of in vitro reactiviteit vertonen tegen 

een permanent aanwezig aero-allergeen en die een 

verminderde longfunctie hebben (FEV1<80%) alsook 

overdag regelmatig symptomatisch zijn of ’s nachts 

wakker worden en die last hebben gehad van 

meerdere gedocumenteerde ernstige astma-
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exacerbaties ondanks de dagelijkse hoge dosis 

inhalatiecorticosteroïden, plus een geïnhaleerde 

langwerkende bèta-2-agonist. 

Verkorte indicatie: Allergisch astma (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 404 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling dient alleen te worden overwogen 

voor patiënten met overtuigend IgE 

(immunoglobuline E)-gemedieerd astma bij kinderen 

(6 tot 12 jaar) als aanvullende behandeling om de 

astmacontrole te verbeteren bij patiënten met ernstig 

persistent allergisch astma, die een positieve huidtest 

hebben of in vitro reactiviteit vertonen tegen een 

permanent aanwezig aero-allergeen en overdag 

regelmatig symptomatisch zijn of ’s nachts wakker 

worden en die last hebben gehad van meerdere 

gedocumenteerde ernstige astma-exacerbaties 

ondanks de dagelijkse hoge dosis 

inhalatiecorticosteroïden, plus een geïnhaleerde 

langwerkende bèta-2-agonist. 

Verkorte indicatie: Allergisch astma (Kind 6-12 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 405 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Aanvullende therapie voor de behandeling van 

chronische spontane urticaria bij volwassen en 

adolescente (12 jaar en ouder) patiënten die 

onvoldoende reageren op behandeling met H1-

antihistaminica. 

Verkorte indicatie: Urticaria, spontaan, chronisch (Volw. en Kind >12-18 

jaar) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 813 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische urticaria bij kinderen vanaf 6 

jaar. 

Verkorte indicatie: Urticaria, spontaan, chronisch (Kind 6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1242 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij induceerbare urticaria bij volwassenen: de 

therapie te starten bij een ziekte ernst/last volgens 

dezelfde score voor ziekte activiteit zoals gebruikt bij 

Chronische Spontane Urticaria en dan voor 6 

maanden op proef te geven. Bij onvoldoende effect 

stoppen. 

Verkorte indicatie: Urticaria, induceerbaar (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1243 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Allergische Bronchiale Pulmonale Aspergillosis (ABPA) 

bij volwassenen. 
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Verkorte indicatie: ABPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

XOLAIR INJECTIEPOEDER FLACON 150MG +SOLVENS 2ML 

 

Zindex nummer: 15576329 

ATC Code: R03DX05 

Werkzame stof: OMALIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/05/319/002 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 403 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling dient alleen te worden overwogen voor 

patiënten met overtuigend IgE (immunoglobuline E)-

gemedieerd astma bij volwassenen en adolescenten 

(12 jaar en ouder) als aanvullende behandeling om 

de astmacontrole te verbeteren bij patiënten met 

ernstig persistent allergisch astma, die een positieve 

huidtest hebben of in vitro reactiviteit vertonen tegen 

een permanent aanwezig aero-allergeen en die een 

verminderde longfunctie hebben (FEV1<80%) alsook 

overdag regelmatig symptomatisch zijn of ’s nachts 

wakker worden en die last hebben gehad van 

meerdere gedocumenteerde ernstige astma-

exacerbaties ondanks de dagelijkse hoge dosis 

inhalatiecorticosteroïden, plus een geïnhaleerde 

langwerkende bèta-2-agonist. 

Verkorte indicatie: Allergisch astma (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 404 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling dient alleen te worden overwogen 

voor patiënten met overtuigend IgE 

(immunoglobuline E)-gemedieerd astma bij kinderen 

(6 tot 12 jaar) als aanvullende behandeling om de 

astmacontrole te verbeteren bij patiënten met ernstig 

persistent allergisch astma, die een positieve huidtest 

hebben of in vitro reactiviteit vertonen tegen een 

permanent aanwezig aero-allergeen en overdag 

regelmatig symptomatisch zijn of ’s nachts wakker 

worden en die last hebben gehad van meerdere 

gedocumenteerde ernstige astma-exacerbaties 

ondanks de dagelijkse hoge dosis 

inhalatiecorticosteroïden, plus een geïnhaleerde 

langwerkende bèta-2-agonist. 

Verkorte indicatie: Allergisch astma (Kind 6-12 jaar) 
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Indicatienummer: 405 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Aanvullende therapie voor de behandeling van 

chronische spontane urticaria bij volwassen en 

adolescente (12 jaar en ouder) patiënten die 

onvoldoende reageren op behandeling met H1-

antihistaminica. 

Verkorte indicatie: Urticaria, spontaan, chronisch (Volw. en Kind >12-18 

jaar) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 813 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische urticaria bij kinderen vanaf 6 

jaar. 

Verkorte indicatie: Urticaria, spontaan, chronisch (Kind 6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1242 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij induceerbare urticaria bij volwassenen: de 

therapie te starten bij een ziekte ernst/last volgens 

dezelfde score voor ziekte activiteit zoals gebruikt bij 

Chronische Spontane Urticaria en dan voor 6 

maanden op proef te geven. Bij onvoldoende effect 

stoppen. 

Verkorte indicatie: Urticaria, induceerbaar (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1243 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Allergische Bronchiale Pulmonale Aspergillosis (ABPA) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: ABPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

XOLAIR INJECTIEPOEDER FLACON 150MG +SOLVENS 2ML 

 

Zindex nummer: 15577562 

ATC Code: R03DX05 

Werkzame stof: OMALIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/05/319/002 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 403 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling dient alleen te worden overwogen voor 

patiënten met overtuigend IgE (immunoglobuline E)-

gemedieerd astma bij volwassenen en adolescenten 

(12 jaar en ouder) als aanvullende behandeling om 
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de astmacontrole te verbeteren bij patiënten met 

ernstig persistent allergisch astma, die een positieve 

huidtest hebben of in vitro reactiviteit vertonen tegen 

een permanent aanwezig aero-allergeen en die een 

verminderde longfunctie hebben (FEV1<80%) alsook 

overdag regelmatig symptomatisch zijn of ’s nachts 

wakker worden en die last hebben gehad van 

meerdere gedocumenteerde ernstige astma-

exacerbaties ondanks de dagelijkse hoge dosis 

inhalatiecorticosteroïden, plus een geïnhaleerde 

langwerkende bèta-2-agonist. 

Verkorte indicatie: Allergisch astma (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 404 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling dient alleen te worden overwogen 

voor patiënten met overtuigend IgE 

(immunoglobuline E)-gemedieerd astma bij kinderen 

(6 tot 12 jaar) als aanvullende behandeling om de 

astmacontrole te verbeteren bij patiënten met ernstig 

persistent allergisch astma, die een positieve huidtest 

hebben of in vitro reactiviteit vertonen tegen een 

permanent aanwezig aero-allergeen en overdag 

regelmatig symptomatisch zijn of ’s nachts wakker 

worden en die last hebben gehad van meerdere 

gedocumenteerde ernstige astma-exacerbaties 

ondanks de dagelijkse hoge dosis 

inhalatiecorticosteroïden, plus een geïnhaleerde 

langwerkende bèta-2-agonist. 

Verkorte indicatie: Allergisch astma (Kind 6-12 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 405 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Aanvullende therapie voor de behandeling van 

chronische spontane urticaria bij volwassen en 

adolescente (12 jaar en ouder) patiënten die 

onvoldoende reageren op behandeling met H1-

antihistaminica. 

Verkorte indicatie: Urticaria, spontaan, chronisch (Volw. en Kind >12-18 

jaar) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 813 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische urticaria bij kinderen vanaf 6 

jaar. 

Verkorte indicatie: Urticaria, spontaan, chronisch (Kind 6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1242 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij induceerbare urticaria bij volwassenen: de 

therapie te starten bij een ziekte ernst/last volgens 

dezelfde score voor ziekte activiteit zoals gebruikt bij 

Chronische Spontane Urticaria en dan voor 6 

maanden op proef te geven. Bij onvoldoende effect 
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stoppen. 

Verkorte indicatie: Urticaria, induceerbaar (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1243 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Allergische Bronchiale Pulmonale Aspergillosis (ABPA) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: ABPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

XOLAIR INJECTIEPOEDER FLACON 150MG +SOLVENS 2ML 

 

Zindex nummer: 15662985 

ATC Code: R03DX05 

Werkzame stof: OMALIZUMAB 

Registratienummer: EU/1/05/319/002 

Fabrikant: FISHER FARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 403 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Behandeling dient alleen te worden overwogen voor 

patiënten met overtuigend IgE (immunoglobuline E)-

gemedieerd astma bij volwassenen en adolescenten 

(12 jaar en ouder) als aanvullende behandeling om 

de astmacontrole te verbeteren bij patiënten met 

ernstig persistent allergisch astma, die een positieve 

huidtest hebben of in vitro reactiviteit vertonen tegen 

een permanent aanwezig aero-allergeen en die een 

verminderde longfunctie hebben (FEV1<80%) alsook 

overdag regelmatig symptomatisch zijn of ’s nachts 

wakker worden en die last hebben gehad van 

meerdere gedocumenteerde ernstige astma-

exacerbaties ondanks de dagelijkse hoge dosis 

inhalatiecorticosteroïden, plus een geïnhaleerde 

langwerkende bèta-2-agonist. 

Verkorte indicatie: Allergisch astma (Volw. en Kind 12-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 404 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling dient alleen te worden overwogen 

voor patiënten met overtuigend IgE 

(immunoglobuline E)-gemedieerd astma bij kinderen 

(6 tot 12 jaar) als aanvullende behandeling om de 

astmacontrole te verbeteren bij patiënten met ernstig 

persistent allergisch astma, die een positieve huidtest 

hebben of in vitro reactiviteit vertonen tegen een 

permanent aanwezig aero-allergeen en overdag 

regelmatig symptomatisch zijn of ’s nachts wakker 
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worden en die last hebben gehad van meerdere 

gedocumenteerde ernstige astma-exacerbaties 

ondanks de dagelijkse hoge dosis 

inhalatiecorticosteroïden, plus een geïnhaleerde 

langwerkende bèta-2-agonist. 

Verkorte indicatie: Allergisch astma (Kind 6-12 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 405 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Aanvullende therapie voor de behandeling van 

chronische spontane urticaria bij volwassen en 

adolescente (12 jaar en ouder) patiënten die 

onvoldoende reageren op behandeling met H1-

antihistaminica. 

Verkorte indicatie: Urticaria, spontaan, chronisch (Volw. en Kind >12-18 

jaar) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 813 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Chronische urticaria bij kinderen vanaf 6 

jaar. 

Verkorte indicatie: Urticaria, spontaan, chronisch (Kind 6-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1242 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij induceerbare urticaria bij volwassenen: de 

therapie te starten bij een ziekte ernst/last volgens 

dezelfde score voor ziekte activiteit zoals gebruikt bij 

Chronische Spontane Urticaria en dan voor 6 

maanden op proef te geven. Bij onvoldoende effect 

stoppen. 

Verkorte indicatie: Urticaria, induceerbaar (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1243 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Allergische Bronchiale Pulmonale Aspergillosis (ABPA) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: ABPA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

XTANDI CAPSULE 40MG 

 

Zindex nummer: 15930106 

ATC Code: L02BB04 

Werkzame stof: ENZALUTAMIDE 

Registratienummer: EU/1/13/846/001 

Fabrikant: ASTELLAS PHARMA BV 
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Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 210 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen mannen met 

gemetastaseerd CRPC (castratieresistent 

prostaatcarcinoom) die asymptomatisch of licht 

symptomatisch zijn na falen van 

androgeendeprivatietherapie (ADT) voor wie 

behandeling met chemotherapie nog niet klinisch 

geïndiceerd is. 

Verkorte indicatie: CRPC, m, na ADT, voor chemo (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 211 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen mannen met 

gemetastaseerd CRPC (castratieresistent 

prostaatcarcinoom) bij wie de ziekte progressief was 

tijdens of na behandeling met docetaxel. 

Verkorte indicatie: CRPC, m, na chemo (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 2643 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen mannen met 

niet-gemetastaseerd hoogrisico-CRPC 

(castratieresistent prostaatcarcinoom). 

Verkorte indicatie: CRPC, hoog risico (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

XTANDI CAPSULE 40MG 

 

Zindex nummer: 16245520 

ATC Code: L02BB04 

Werkzame stof: ENZALUTAMIDE 

Registratienummer: EU/1/13/846/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 210 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen mannen met 

gemetastaseerd CRPC (castratieresistent 

prostaatcarcinoom) die asymptomatisch of licht 

symptomatisch zijn na falen van 

androgeendeprivatietherapie (ADT) voor wie 

behandeling met chemotherapie nog niet klinisch 

geïndiceerd is. 

Verkorte indicatie: CRPC, m, na ADT, voor chemo (Volw. Man) 
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Indicatienummer: 211 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen mannen met 

gemetastaseerd CRPC (castratieresistent 

prostaatcarcinoom) bij wie de ziekte progressief was 

tijdens of na behandeling met docetaxel. 

Verkorte indicatie: CRPC, m, na chemo (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 2643 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen mannen met 

niet-gemetastaseerd hoogrisico-CRPC 

(castratieresistent prostaatcarcinoom). 

Verkorte indicatie: CRPC, hoog risico (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

XTANDI CAPSULE 40MG 

 

Zindex nummer: 16329260 

ATC Code: L02BB04 

Werkzame stof: ENZALUTAMIDE 

Registratienummer: EU/1/13/846/001 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 210 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen mannen met 

gemetastaseerd CRPC (castratieresistent 

prostaatcarcinoom) die asymptomatisch of licht 

symptomatisch zijn na falen van 

androgeendeprivatietherapie (ADT) voor wie 

behandeling met chemotherapie nog niet klinisch 

geïndiceerd is. 

Verkorte indicatie: CRPC, m, na ADT, voor chemo (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 211 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen mannen met 

gemetastaseerd CRPC (castratieresistent 

prostaatcarcinoom) bij wie de ziekte progressief was 

tijdens of na behandeling met docetaxel. 

Verkorte indicatie: CRPC, m, na chemo (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 2643 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen mannen met 
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niet-gemetastaseerd hoogrisico-CRPC 

(castratieresistent prostaatcarcinoom). 

Verkorte indicatie: CRPC, hoog risico (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

XTANDI TABLET FILMOMHULD 40MG 

 

Zindex nummer: 16604474 

ATC Code: L02BB04 

Werkzame stof: ENZALUTAMIDE 

Registratienummer: EU/1/13/846/002 

Fabrikant: ASTELLAS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 210 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen mannen met 

gemetastaseerd CRPC (castratieresistent 

prostaatcarcinoom) die asymptomatisch of licht 

symptomatisch zijn na falen van 

androgeendeprivatietherapie (ADT) voor wie 

behandeling met chemotherapie nog niet klinisch 

geïndiceerd is. 

Verkorte indicatie: CRPC, m, na ADT, voor chemo (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 211 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van volwassen mannen met 

gemetastaseerd CRPC (castratieresistent 

prostaatcarcinoom) bij wie de ziekte progressief was 

tijdens of na behandeling met docetaxel. 

Verkorte indicatie: CRPC, m, na chemo (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 2643 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen mannen met 

niet-gemetastaseerd hoogrisico-CRPC 

(castratieresistent prostaatcarcinoom). 

Verkorte indicatie: CRPC, hoog risico (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

YERVOY INFVLST CONC 5MG/ML FLACON 10ML 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 4206 van 4271 

Zindex nummer: 15688399 

ATC Code: L01XC11 

Werkzame stof: IPILIMUMAB 

Registratienummer: EU/1/11/698/001 

Fabrikant: BRISTOL-MYERS SQUIBB BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1567 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

(inoperabel of gemetastaseerd) melanoom in een 

gevorderd stadium bij volwassenen en adolescenten 

van 12 jaar en ouder. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, mono (Volw. en Kind 12-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1603 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met nivolumab voor de behandeling 

van (inoperabel of gemetastaseerd) melanoom in een 

gevorderd stadium bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, Adv, inoperabel of m, combi met 

nivolumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2665 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met nivolumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van gevorderd 

niercelcarcinoom met intermediair/ongunstig 

risicoprofiel bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, intermediair/ongunstig risicoprofiel, 1e lijn, 

combi met nivolumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 771 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Glioblastomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

YERVOY INFVLST CONC 5MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 15990729 

ATC Code: L01XC11 

Werkzame stof: IPILIMUMAB 

Registratienummer: EU/1/11/698/001 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 1567 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

(inoperabel of gemetastaseerd) melanoom in een 

gevorderd stadium bij volwassenen en adolescenten 

van 12 jaar en ouder. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, mono (Volw. en Kind 12-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1603 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met nivolumab voor de behandeling 

van (inoperabel of gemetastaseerd) melanoom in een 

gevorderd stadium bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, Adv, inoperabel of m, combi met 

nivolumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2665 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met nivolumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van gevorderd 

niercelcarcinoom met intermediair/ongunstig 

risicoprofiel bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, intermediair/ongunstig risicoprofiel, 1e lijn, 

combi met nivolumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 771 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Glioblastomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

YERVOY INFVLST CONC 5MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 16321898 

ATC Code: L01XC11 

Werkzame stof: IPILIMUMAB 

Registratienummer: EU/1/11/698/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1567 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

(inoperabel of gemetastaseerd) melanoom in een 

gevorderd stadium bij volwassenen en adolescenten 

van 12 jaar en ouder. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, mono (Volw. en Kind 12-
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18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1603 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met nivolumab voor de behandeling 

van (inoperabel of gemetastaseerd) melanoom in een 

gevorderd stadium bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, Adv, inoperabel of m, combi met 

nivolumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2665 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met nivolumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van gevorderd 

niercelcarcinoom met intermediair/ongunstig 

risicoprofiel bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, intermediair/ongunstig risicoprofiel, 1e lijn, 

combi met nivolumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 771 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Glioblastomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

YERVOY INFVLST CONC 5MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 16534689 

ATC Code: L01XC11 

Werkzame stof: IPILIMUMAB 

Registratienummer: EU/1/11/698/001 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1567 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

(inoperabel of gemetastaseerd) melanoom in een 

gevorderd stadium bij volwassenen en adolescenten 

van 12 jaar en ouder. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, mono (Volw. en Kind 12-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1603 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met nivolumab voor de behandeling 

van (inoperabel of gemetastaseerd) melanoom in een 
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gevorderd stadium bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, Adv, inoperabel of m, combi met 

nivolumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2665 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met nivolumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van gevorderd 

niercelcarcinoom met intermediair/ongunstig 

risicoprofiel bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, intermediair/ongunstig risicoprofiel, 1e lijn, 

combi met nivolumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 771 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Glioblastomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

YERVOY INFVLST CONC 5MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 16538889 

ATC Code: L01XC11 

Werkzame stof: IPILIMUMAB 

Registratienummer: EU/1/11/698/001 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1567 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

(inoperabel of gemetastaseerd) melanoom in een 

gevorderd stadium bij volwassenen en adolescenten 

van 12 jaar en ouder. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, mono (Volw. en Kind 12-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1603 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met nivolumab voor de behandeling 

van (inoperabel of gemetastaseerd) melanoom in een 

gevorderd stadium bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, Adv, inoperabel of m, combi met 

nivolumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2665 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: In combinatie met nivolumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van gevorderd 

niercelcarcinoom met intermediair/ongunstig 

risicoprofiel bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, intermediair/ongunstig risicoprofiel, 1e lijn, 

combi met nivolumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 771 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Glioblastomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

YERVOY INFVLST CONC 5MG/ML FLACON 40ML 

 

Zindex nummer: 15688410 

ATC Code: L01XC11 

Werkzame stof: IPILIMUMAB 

Registratienummer: EU/1/11/698/002 

Fabrikant: BRISTOL-MYERS SQUIBB BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1567 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

(inoperabel of gemetastaseerd) melanoom in een 

gevorderd stadium bij volwassenen en adolescenten 

van 12 jaar en ouder. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, mono (Volw. en Kind 12-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1603 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met nivolumab voor de behandeling 

van (inoperabel of gemetastaseerd) melanoom in een 

gevorderd stadium bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, Adv, inoperabel of m, combi met 

nivolumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2665 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met nivolumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van gevorderd 

niercelcarcinoom met intermediair/ongunstig 

risicoprofiel bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, intermediair/ongunstig risicoprofiel, 1e lijn, 

combi met nivolumab (Volw.) 
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Indicatienummer: 771 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Glioblastomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

YERVOY INFVLST CONC 5MG/ML FLACON 40ML 

 

Zindex nummer: 15990737 

ATC Code: L01XC11 

Werkzame stof: IPILIMUMAB 

Registratienummer: EU/1/11/698/002 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1567 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

(inoperabel of gemetastaseerd) melanoom in een 

gevorderd stadium bij volwassenen en adolescenten 

van 12 jaar en ouder. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, mono (Volw. en Kind 12-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1603 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met nivolumab voor de behandeling 

van (inoperabel of gemetastaseerd) melanoom in een 

gevorderd stadium bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, Adv, inoperabel of m, combi met 

nivolumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2665 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met nivolumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van gevorderd 

niercelcarcinoom met intermediair/ongunstig 

risicoprofiel bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, intermediair/ongunstig risicoprofiel, 1e lijn, 

combi met nivolumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 771 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Glioblastomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioblastoom (Volw.) 
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Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

YERVOY INFVLST CONC 5MG/ML FLACON 40ML 

 

Zindex nummer: 16321901 

ATC Code: L01XC11 

Werkzame stof: IPILIMUMAB 

Registratienummer: EU/1/11/698/002 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1567 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van 

(inoperabel of gemetastaseerd) melanoom in een 

gevorderd stadium bij volwassenen en adolescenten 

van 12 jaar en ouder. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, mono (Volw. en Kind 12-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1603 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met nivolumab voor de behandeling 

van (inoperabel of gemetastaseerd) melanoom in een 

gevorderd stadium bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Melanoom, Adv, inoperabel of m, combi met 

nivolumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 2665 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met nivolumab voor de 

eerstelijnsbehandeling van gevorderd 

niercelcarcinoom met intermediair/ongunstig 

risicoprofiel bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: RCC, Adv, intermediair/ongunstig risicoprofiel, 1e lijn, 

combi met nivolumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 771 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Glioblastomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Glioblastoom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

YONDELIS INFPDR FLACON 0,25MG 
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Zindex nummer: 15948560 

ATC Code: L01CX01 

Werkzame stof: TRABECTEDINE 

Registratienummer: EU/1/07/417/001 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 514 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

gevorderd wekedelensarcoom, na falen van 

antracyclinen en ifosfamide, of bij patiënten bij wie 

het gebruik van dit geneesmiddel ongeschikt is. 

Verkorte indicatie: STSRC, Adv, >= 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 515 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met gepegyleerd liposomaal 

doxorubicine voor de behandeling van patiënten met 

gerecidiveerd voor platina gevoelig 

ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC, recidief, platinum-sensitief, combi met 

liposomaal doxorubicine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 853 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Meningeale haemangiocytomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Meningeale haemangiocytomen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 854 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne meningiomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Meningioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

YONDELIS INFPDR FLACON 0,25MG 

 

Zindex nummer: 16103556 

ATC Code: L01CX01 

Werkzame stof: TRABECTEDINE 

Registratienummer: EU/1/07/417/001 

Fabrikant: PHARMA MAR S.A. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 514 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 
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gevorderd wekedelensarcoom, na falen van 

antracyclinen en ifosfamide, of bij patiënten bij wie 

het gebruik van dit geneesmiddel ongeschikt is. 

Verkorte indicatie: STSRC, Adv, >= 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 515 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met gepegyleerd liposomaal 

doxorubicine voor de behandeling van patiënten met 

gerecidiveerd voor platina gevoelig 

ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC, recidief, platinum-sensitief, combi met 

liposomaal doxorubicine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 853 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Meningeale haemangiocytomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Meningeale haemangiocytomen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 854 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne meningiomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Meningioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

YONDELIS INFPDR FLACON 1MG 

 

Zindex nummer: 15948579 

ATC Code: L01CX01 

Werkzame stof: TRABECTEDINE 

Registratienummer: EU/1/07/417/002 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 514 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

gevorderd wekedelensarcoom, na falen van 

antracyclinen en ifosfamide, of bij patiënten bij wie 

het gebruik van dit geneesmiddel ongeschikt is. 

Verkorte indicatie: STSRC, Adv, >= 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 515 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met gepegyleerd liposomaal 

doxorubicine voor de behandeling van patiënten met 

gerecidiveerd voor platina gevoelig 
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ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC, recidief, platinum-sensitief, combi met 

liposomaal doxorubicine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 853 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Meningeale haemangiocytomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Meningeale haemangiocytomen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 854 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne meningiomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Meningioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

YONDELIS INFPDR FLACON 1MG 

 

Zindex nummer: 16103564 

ATC Code: L01CX01 

Werkzame stof: TRABECTEDINE 

Registratienummer: EU/1/07/417/002 

Fabrikant: PHARMA MAR S.A. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 514 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van volwassen patiënten met 

gevorderd wekedelensarcoom, na falen van 

antracyclinen en ifosfamide, of bij patiënten bij wie 

het gebruik van dit geneesmiddel ongeschikt is. 

Verkorte indicatie: STSRC, Adv, >= 1e lijn (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 515 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met gepegyleerd liposomaal 

doxorubicine voor de behandeling van patiënten met 

gerecidiveerd voor platina gevoelig 

ovariumcarcinoom. 

Verkorte indicatie: OvariumC, recidief, platinum-sensitief, combi met 

liposomaal doxorubicine (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 853 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Meningeale haemangiocytomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Meningeale haemangiocytomen (Volw.) 
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Indicatienummer: 854 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Maligne meningiomen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Meningioom (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ZALTRAP INFVLST CONC 25MG/ML FLACON  4ML 

 

Zindex nummer: 15951723 

ATC Code: L01XX44 

Werkzame stof: AFLIBERCEPT 

Registratienummer: EU/1/12/814/001 

Fabrikant: SANOFI-AVENTIS NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 27 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met irinotecan/5-fluorouracil/folinezuur 

(FOLFIRI) chemotherapie voor gebruik bij 

volwassenen met gemetastaseerde colorectale 

kanker (MCRC) die resistent is tegen of progressie 

vertoont na een oxaliplatine-bevattend 

behandelschema. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >=2de lijn, combi met FOLFIRI (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ZALTRAP INFVLST CONC 25MG/ML FLACON  8ML 

 

Zindex nummer: 15951731 

ATC Code: L01XX44 

Werkzame stof: AFLIBERCEPT 

Registratienummer: EU/1/12/814/003 

Fabrikant: SANOFI-AVENTIS NETHERLANDS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 27 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met irinotecan/5-fluorouracil/folinezuur 

(FOLFIRI) chemotherapie voor gebruik bij 

volwassenen met gemetastaseerde colorectale 

kanker (MCRC) die resistent is tegen of progressie 

vertoont na een oxaliplatine-bevattend 

behandelschema. 

Verkorte indicatie: CRC, m, >=2de lijn, combi met FOLFIRI (Volw.) 

 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 4217 van 4271 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ZAVEDOS INJPDR FLACON  5MG 

 

Zindex nummer: 13881736 

ATC Code: L01DB06 

Werkzame stof: IDARUBICINE 

Registratienummer: 14201 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 286 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van Acute Myeloïde Leukemie 

(AML) bij volwassenen voor remissie-inductie bij 

onbehandelde patiënten of remissie-inductie bij 

recidief of therapieresistente patiënten. 

Verkorte indicatie: AML, remissie-inductie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 287 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van Acute Myeloïde Leukemie 

(AML) bij volwassenen voor remissie-inductie als 

eerstelijnsbehandeling of voor remissieinductie bij 

recidief of refractaire patiënten. 

Verkorte indicatie: AML, 1e lijn, remissie-inductie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 288 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van Acute Lymfocytaire 

Leukemie (ALL) als tweedelijnsbehandeling bij 

volwassenen en kinderen. 

Verkorte indicatie: ALL, 2de lijn (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 289 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van kinderen met Acute 

Myeloïde Leukemie (AML) voor remissie-inductie als 

eerstelijnsbehandeling, in combinatie met cytarabine. 

Verkorte indicatie: AML, 1e lijn, remissie-inductie, combi met cytarabine 

(Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 808 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute Promyelocyten Leukemie (APL). 

Verkorte indicatie: APL (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1106 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Grootcellig anaplastisch lymfoom. 

Verkorte indicatie: Grootcellig anaplastisch lymfoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ZAVEDOS INJPDR FLACON 10MG 

 

Zindex nummer: 13870726 

ATC Code: L01DB06 

Werkzame stof: IDARUBICINE 

Registratienummer: 14201 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 286 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van Acute Myeloïde Leukemie 

(AML) bij volwassenen voor remissie-inductie bij 

onbehandelde patiënten of remissie-inductie bij 

recidief of therapieresistente patiënten. 

Verkorte indicatie: AML, remissie-inductie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 287 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van Acute Myeloïde Leukemie 

(AML) bij volwassenen voor remissie-inductie als 

eerstelijnsbehandeling of voor remissieinductie bij 

recidief of refractaire patiënten. 

Verkorte indicatie: AML, 1e lijn, remissie-inductie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 288 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van Acute Lymfocytaire 

Leukemie (ALL) als tweedelijnsbehandeling bij 

volwassenen en kinderen. 

Verkorte indicatie: ALL, 2de lijn (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 289 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van kinderen met Acute 

Myeloïde Leukemie (AML) voor remissie-inductie als 
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eerstelijnsbehandeling, in combinatie met cytarabine. 

Verkorte indicatie: AML, 1e lijn, remissie-inductie, combi met cytarabine 

(Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 808 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute Promyelocyten Leukemie (APL). 

Verkorte indicatie: APL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1106 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Grootcellig anaplastisch lymfoom. 

Verkorte indicatie: Grootcellig anaplastisch lymfoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ZAVEDOS INJVLST 1MG/ML FLACON 10ML 

 

Zindex nummer: 16346599 

ATC Code: L01DB06 

Werkzame stof: IDARUBICINE 

Registratienummer: 119049 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 286 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van Acute Myeloïde Leukemie 

(AML) bij volwassenen voor remissie-inductie bij 

onbehandelde patiënten of remissie-inductie bij 

recidief of therapieresistente patiënten. 

Verkorte indicatie: AML, remissie-inductie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 287 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van Acute Myeloïde Leukemie 

(AML) bij volwassenen voor remissie-inductie als 

eerstelijnsbehandeling of voor remissieinductie bij 

recidief of refractaire patiënten. 

Verkorte indicatie: AML, 1e lijn, remissie-inductie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 288 
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Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van Acute Lymfocytaire 

Leukemie (ALL) als tweedelijnsbehandeling bij 

volwassenen en kinderen. 

Verkorte indicatie: ALL, 2de lijn (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 289 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van kinderen met Acute 

Myeloïde Leukemie (AML) voor remissie-inductie als 

eerstelijnsbehandeling, in combinatie met cytarabine. 

Verkorte indicatie: AML, 1e lijn, remissie-inductie, combi met cytarabine 

(Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 808 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute Promyelocyten Leukemie (APL). 

Verkorte indicatie: APL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1106 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Grootcellig anaplastisch lymfoom. 

Verkorte indicatie: Grootcellig anaplastisch lymfoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ZAVEDOS INJVLST 1MG/ML FLACON 20ML 

 

Zindex nummer: 16346602 

ATC Code: L01DB06 

Werkzame stof: IDARUBICINE 

Registratienummer: 119049 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 286 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van Acute Myeloïde Leukemie 

(AML) bij volwassenen voor remissie-inductie bij 

onbehandelde patiënten of remissie-inductie bij 

recidief of therapieresistente patiënten. 

Verkorte indicatie: AML, remissie-inductie (Volw.) 
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Indicatienummer: 287 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van Acute Myeloïde Leukemie 

(AML) bij volwassenen voor remissie-inductie als 

eerstelijnsbehandeling of voor remissieinductie bij 

recidief of refractaire patiënten. 

Verkorte indicatie: AML, 1e lijn, remissie-inductie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 288 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van Acute Lymfocytaire 

Leukemie (ALL) als tweedelijnsbehandeling bij 

volwassenen en kinderen. 

Verkorte indicatie: ALL, 2de lijn (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 289 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van kinderen met Acute 

Myeloïde Leukemie (AML) voor remissie-inductie als 

eerstelijnsbehandeling, in combinatie met cytarabine. 

Verkorte indicatie: AML, 1e lijn, remissie-inductie, combi met cytarabine 

(Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 808 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute Promyelocyten Leukemie (APL). 

Verkorte indicatie: APL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1106 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Grootcellig anaplastisch lymfoom. 

Verkorte indicatie: Grootcellig anaplastisch lymfoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ZAVEDOS INJVLST 1MG/ML FLACON 5ML 

 

Zindex nummer: 16346580 

ATC Code: L01DB06 

Werkzame stof: IDARUBICINE 

Registratienummer: 119049 
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Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 286 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van Acute Myeloïde Leukemie 

(AML) bij volwassenen voor remissie-inductie bij 

onbehandelde patiënten of remissie-inductie bij 

recidief of therapieresistente patiënten. 

Verkorte indicatie: AML, remissie-inductie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 287 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van Acute Myeloïde Leukemie 

(AML) bij volwassenen voor remissie-inductie als 

eerstelijnsbehandeling of voor remissieinductie bij 

recidief of refractaire patiënten. 

Verkorte indicatie: AML, 1e lijn, remissie-inductie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 288 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van Acute Lymfocytaire 

Leukemie (ALL) als tweedelijnsbehandeling bij 

volwassenen en kinderen. 

Verkorte indicatie: ALL, 2de lijn (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 289 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van kinderen met Acute 

Myeloïde Leukemie (AML) voor remissie-inductie als 

eerstelijnsbehandeling, in combinatie met cytarabine. 

Verkorte indicatie: AML, 1e lijn, remissie-inductie, combi met cytarabine 

(Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 808 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Acute Promyelocyten Leukemie (APL). 

Verkorte indicatie: APL (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 976 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties. 

Verkorte indicatie: Oncologische aandoening (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1106 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Grootcellig anaplastisch lymfoom. 

Verkorte indicatie: Grootcellig anaplastisch lymfoom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 
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Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ZAVICEFTA INFPDR FLACON 2000/500MG 

 

Zindex nummer: 16412788 

ATC Code: J01DD52 

Werkzame stof: CEFTAZIDIM MET BETALACTAMASEREMMER 

Registratienummer: EU/1/16/1109/001 

Fabrikant: PFIZER BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1555 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gecompliceerde intra-

abdominale infecties (complicated Intra-Abdominal 

Infection, cIAI) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Infectie, gecompliceerd intra-abdominaal (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1556 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van gecompliceerde 

urineweginfecties (complicated Urinary Tract 

Infection, cUTI), waaronder pyelonefritis bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Infectie, gecompliceerd urineweg (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1557 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van in het ziekenhuis opgelopen 

pneumonie (hospital-acquired pneumonia, HAP), 

waaronder ventilatorgeassocieerde pneumonie 

(ventilator associated pneumonia, VAP) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: HAP (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1558 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de behandeling van infecties als gevolg van 

aerobe, Gram-negatieve organismen bij volwassen 

patiënten met beperkte behandelopties. 

Verkorte indicatie: Infectie, aerobe gram-negatieve bacterie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ZEJULA CAPSULE 100MG 

 

Zindex nummer: 16608097 
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ATC Code: L01XX54 

Werkzame stof: NIRAPARIB 

Registratienummer: EU/1/17/1235/001 

Fabrikant: Tesaro NL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1594 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met platinagevoelige, 

gerecidiveerde, hooggradige sereuze epitheliale 

eierstok-, eileider- of primaire peritoneumkanker, die 

(volledig of partieel) reageren op platina gebaseerde 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC of PrimPeritonC, platinum-sensitief, 

recidief, hooggradig, epithelial,  mono onderhoud 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ZEJULA CAPSULE 100MG 

 

Zindex nummer: 16608143 

ATC Code: L01XX54 

Werkzame stof: NIRAPARIB 

Registratienummer: EU/1/17/1235/002 

Fabrikant: Tesaro NL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1594 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling 

van volwassen patiënten met platinagevoelige, 

gerecidiveerde, hooggradige sereuze epitheliale 

eierstok-, eileider- of primaire peritoneumkanker, die 

(volledig of partieel) reageren op platina gebaseerde 

chemotherapie. 

Verkorte indicatie: OvariumC, TubaC of PrimPeritonC, platinum-sensitief, 

recidief, hooggradig, epithelial,  mono onderhoud 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ZELBORAF TABLET FILMOMHULD 240MG 

 

Zindex nummer: 15768546 

ATC Code: L01XE15 
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Werkzame stof: VEMURAFENIB 

Registratienummer: EU/1/12/751/001 

Fabrikant: ROCHE NEDERLAND BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 540 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met een inoperabel of gemetastaseerd 

melanoom dat positief is voor de BRAF V600-mutatie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, BRAF V600+  mono 

 

 

Indicatienummer: 1206 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Resistente Langerhans cell histiocytose bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Resistent LCH (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1271 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erdheim-Chester disease bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Erdheim-Chester disease (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1369 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hairy Cell Leukemia. 

Verkorte indicatie: HCL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1429 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cobimetinib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met een inoperabel of 

gemetastaseerd melanoom met een BRAF V600-

mutatie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, BRAF V600+, combi met 

cobimetinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ZELBORAF TABLET FILMOMHULD 240MG 

 

Zindex nummer: 16064194 

ATC Code: L01XE15 

Werkzame stof: VEMURAFENIB 

Registratienummer: EU/1/12/751/001 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 540 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met een inoperabel of gemetastaseerd 

melanoom dat positief is voor de BRAF V600-mutatie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, BRAF V600+  mono 

 

 

Indicatienummer: 1206 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Resistente Langerhans cell histiocytose bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Resistent LCH (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1271 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erdheim-Chester disease bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Erdheim-Chester disease (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1369 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hairy Cell Leukemia. 

Verkorte indicatie: HCL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1429 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cobimetinib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met een inoperabel of 

gemetastaseerd melanoom met een BRAF V600-

mutatie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, BRAF V600+, combi met 

cobimetinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ZELBORAF TABLET FILMOMHULD 240MG 

 

Zindex nummer: 16105265 

ATC Code: L01XE15 

Werkzame stof: VEMURAFENIB 

Registratienummer: EU/1/12/751/001 

Fabrikant: EURECO PHARMA 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 540 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met een inoperabel of gemetastaseerd 

melanoom dat positief is voor de BRAF V600-mutatie. 
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Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, BRAF V600+  mono 

 

 

Indicatienummer: 1206 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Resistente Langerhans cell histiocytose bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Resistent LCH (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1271 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erdheim-Chester disease bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Erdheim-Chester disease (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1369 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hairy Cell Leukemia. 

Verkorte indicatie: HCL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1429 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cobimetinib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met een inoperabel of 

gemetastaseerd melanoom met een BRAF V600-

mutatie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, BRAF V600+, combi met 

cobimetinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ZELBORAF TABLET FILMOMHULD 240MG 

 

Zindex nummer: 16193113 

ATC Code: L01XE15 

Werkzame stof: VEMURAFENIB 

Registratienummer: EU/1/12/751/001 

Fabrikant: BROCACEF EXTRAMURAAL 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 540 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met een inoperabel of gemetastaseerd 

melanoom dat positief is voor de BRAF V600-mutatie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, BRAF V600+  mono 

 

 

Indicatienummer: 1206 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Resistente Langerhans cell histiocytose bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Resistent LCH (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1271 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erdheim-Chester disease bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Erdheim-Chester disease (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1369 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hairy Cell Leukemia. 

Verkorte indicatie: HCL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1429 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cobimetinib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met een inoperabel of 

gemetastaseerd melanoom met een BRAF V600-

mutatie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, BRAF V600+, combi met 

cobimetinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ZELBORAF TABLET FILMOMHULD 240MG 

 

Zindex nummer: 16193164 

ATC Code: L01XE15 

Werkzame stof: VEMURAFENIB 

Registratienummer: EU/1/12/751/001 

Fabrikant: STEPHAR BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 540 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met een inoperabel of gemetastaseerd 

melanoom dat positief is voor de BRAF V600-mutatie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, BRAF V600+  mono 

 

 

Indicatienummer: 1206 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Resistente Langerhans cell histiocytose bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Resistent LCH (Volw.) 
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Indicatienummer: 1271 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erdheim-Chester disease bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Erdheim-Chester disease (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1369 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hairy Cell Leukemia. 

Verkorte indicatie: HCL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1429 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cobimetinib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met een inoperabel of 

gemetastaseerd melanoom met een BRAF V600-

mutatie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, BRAF V600+, combi met 

cobimetinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ZELBORAF TABLET FILMOMHULD 240MG 

 

Zindex nummer: 16570030 

ATC Code: L01XE15 

Werkzame stof: VEMURAFENIB 

Registratienummer: EU/1/12/751/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 540 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met een inoperabel of gemetastaseerd 

melanoom dat positief is voor de BRAF V600-mutatie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, BRAF V600+  mono 

 

 

Indicatienummer: 1206 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Resistente Langerhans cell histiocytose bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Resistent LCH (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1271 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erdheim-Chester disease bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Erdheim-Chester disease (Volw.) 
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Indicatienummer: 1369 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Hairy Cell Leukemia. 

Verkorte indicatie: HCL (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1429 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: In combinatie met cobimetinib voor de behandeling 

van volwassen patiënten met een inoperabel of 

gemetastaseerd melanoom met een BRAF V600-

mutatie. 

Verkorte indicatie: Melanoom, inoperabel of m, BRAF V600+, combi met 

cobimetinib (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ZESSLY INFPDR FLACON 100MG 

 

Zindex nummer: 16634195 

ATC Code: L04AB02 

Werkzame stof: INFLIXIMAB 

Registratienummer: EU/1/18/1280/001 

Fabrikant: SANDOZ BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 10 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige actieve spondylitis 

ankylopoetica (AS) bij volwassenen die onvoldoende 

gereageerd hebben op conventionele therapie. 

Verkorte indicatie: SpA (X-bekken afwijkend) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 320 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige, actieve 

ziekte van Crohn bij volwassen patiënten die nog niet 

reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een corticosteroïd en/of een 

immunosuppressivum; of bij patiënten die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Volw.) (therapieresistent, intolerantie of 

contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 321 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van actieve ziekte van Crohn met 

fistelvorming bij volwassen patiënten die nog niet 
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reageerden ondanks volledige en adequate 

behandeling met een conventionele therapie (zoals 

antibiotica, drainage en immunosuppressieve 

therapie). 

Verkorte indicatie: Crohn, met fistelvorming (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 322 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstige, actieve ziekte van 

Crohn bij kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die 

nog niet reageerden op conventionele therapieën 

waaronder behandeling met een corticosteroïd, een 

immunomodulator en primaire voedingstherapie; of 

bij pediatrische patiënten die een dergelijke 

behandeling niet verdragen of bij wie dergelijke 

therapieën gecontra-indiceerd zijn. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 323 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

actieve ziekte wanneer de respons op disease-

modifying antirheumatica (DMARDs), inclusief 

methotrexaat, onvoldoende was. 

Verkorte indicatie: RA, na DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 325 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met methotrexaat voor de behandeling 

van actieve en progressieve artritis psoriatica bij 

volwassen patiënten wanneer de respons op 

voorafgaande therapie met DMARDs onvoldoende 

was. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, combi MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 326 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige plaque 

psoriasis bij volwassen patiënten die niet reageerden 

op een andere systemische therapie met inbegrip van 

ciclosporine, methotrexaat of psoralen-ultraviolet A 

(PUVA), of bij wie een dergelijke therapie gecontra-

indiceerd is, of die een dergelijke therapie niet 

verdragen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque, chronisch (Volw.) 

(therapieresistent, intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 327 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 
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Indicatie: De behandeling van matige tot ernstige actieve colitis 

ulcerosa bij volwassen patiënten die niet voldoende 

reageerden op een conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Volw.) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 328 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van ernstig actieve colitis ulcerosa bij 

kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die niet 

voldoende reageerden op conventionele therapie met 

inbegrip van corticosteroïden en 6-mercaptopurine 

(6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke 

therapieën niet verdragen of bij wie een medische 

contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieën. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 6-17 jaar) (therapieresistent, 

intolerantie of contra-indicatie) 

 

 

Indicatienummer: 965 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De behandeling van reumatoïde artritis in combinatie 

met methotrexaat, voor de vermindering van 

klachten en symptomen evenals de verbetering van 

het fysiek functioneren bij volwassen patiënten met 

ernstige, actieve en progressieve ziekte die niet 

eerder behandeld werden met methotrexaat of 

andere DMARDs. 

Verkorte indicatie: RA, voor DMARD, met MTX (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 966 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van actieve en 

progressieve artritis psoriatica bij volwassen 

patiënten wanneer de respons op voorafgaande 

therapie met DMARDs onvoldoende was en die 

intolerantie vertonen voor methotrexaat of bij wie 

methotrexaat gecontra-indiceerd is. 

Verkorte indicatie: PsA, na DMARD, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 18 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Voor de behandeling van actieve matige tot ernstige 

hidradenitis suppurativa (acne inversa) bij volwassen 

en adolescenten vanaf 12 jaar met ontoereikende 

respons op een conventionele systemische HS-

behandeling. 

Verkorte indicatie: Hidradenitis suppurativa (Volw. en Kind 12-18 

jaar)(therapieresistent) 
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Indicatienummer: 632 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Acneiforme dermatosen bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Acneiforme dermatosen (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 634 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Actieve juveniele idiopatische artritis met 

polyarticulair beloop met onvoldoende respons op 1 

of meerdere disease modifying antirheumatic drugs. 

Verkorte indicatie: JIA-poly, na DMARD (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 666 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Axiale spondyloartritis (SpA) bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: SpA (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 734 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Conventionele therapie refractaire extra-intestinale 

verschijnselen van inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: IBD, extra-intestinaal (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 748 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Eosinofiele fasciitis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Eosinofiele fasciitis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 751 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige juveniele actieve spondylitis ankylopoeitica 

(= JIA enthesitis) waarbij er sprake is van 

onvoldoende respons op tenminste twee 

prostaglandinesynthetaseremmers in maximale 

doseringen en andere conventionele behandeling. 

Verkorte indicatie: JIA-enthesitis (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 758 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige visusbedreigende uveïtis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 843 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Crohn bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Crohn (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 862 

Soort Indicatie:  Off-label 
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Indicatie: Neuro-Behçet bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neuro-Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 869 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Neurosarcoidose bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Neurosarcoïdose (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 891 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Pyoderma gangrenosum bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Pyoderma gangrenosum (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 898 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Relapsing polychondritis bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Polychondritis (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 906 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Syndroom van Sjogren. 

Verkorte indicatie: Sjögren (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 908 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Systemische juveniele idiopathische arthritis met 

polyarticulair beloop. 

Verkorte indicatie: JIA-systemisch poly  (Volw. en Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 912 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapie resistente sarcoidose met onacceptabele 

steroid behoefte en/of bedriegende 

orgaanmanifestaties (o.a. neurosarcoidose) bij 

volwassenen. 

Verkorte indicatie: Sarcoïdose (Volw.) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 914 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente vasculitiden als takayasu, 

polyarteritis nodosa en kawasaki bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Vasculitis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 927 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente ziekte van Behcet. 

Verkorte indicatie: Behçet (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 931 
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Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ziekte van Takayasu bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Takayasu (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1035 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Kinderen: Granulomateuze ziekte en autoimmuun 

cytopenien bij common variabele immuundeficiëntie 

(CVID) e.d.. 

Verkorte indicatie: Granulomateuze ziekte of auto-immuun cytopenie bij 

CVID (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1036 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Graft-versus-Host-disease (GVHD) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: GVHD (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1150 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Colitis ulcerosa bij kinderen < 6 jaar. 

Verkorte indicatie: Colitis ulcerosa (Kind 0-6 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1151 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Therapieresistente inflammatoire darmziekten (IBD) 

bij kinderen. 

Verkorte indicatie: IBD (Kind 0-18 jaar) (therapieresistent) 

 

 

Indicatienummer: 1152 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: (Sarcoïdose gerelateerde) uveïtis bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Uveïtis (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1153 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: JIA (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1154 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Erfelijke autoinflammatoire aandoeningen waaronder 

Blau syndroom bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Erfelijke auto-immuunziekte (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1231 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Inflammatoire orbita proces, waaronder Graves 

orbitopathie bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Inflammatoire orbita proces (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1234 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis ernstige plaque < 18jr. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type plaque (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1235 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Psoriasis pustulosa bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Psoriasis, type pustulosa (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1236 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij therapie resistente toxiciteit van immuuntherapie 

met checkpoint remmers (zoals ipilimumab en 

nivolumab), zoals bijvoorbeeld colitis en pneumonitis 

bij volwassenen. 

Verkorte indicatie: Toxiciteit checkpointremmer (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1284 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Acne  ́bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistente Acné (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1285 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Chronisch Recidiverende 

Multifocale Osteomyelitis (CRMO) bij kinderen. 

Verkorte indicatie: CRMO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1286 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Hyperostose bij kinderen. 

Verkorte indicatie: Hyperostose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1287 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Pustulose bij kinderen. 
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Verkorte indicatie: Pustulose (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1288 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Ernstige therapieresistente Ostitis (SAPHO) bij 

kinderen. 

Verkorte indicatie: SAPHO (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ZINPLAVA INFVLST CONC 25MG/ML FLACON 40ML 

 

Zindex nummer: 16348303 

ATC Code: J06BB21 

Werkzame stof: BEZLOTOXUMAB 

Registratienummer: EU/1/16/1156/001 

Fabrikant: MSD BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1395 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Voor de preventie van een terugkerende infectie met 

Clostridium difficile(CDI) bij volwassenen met een 

hoog risico op terugkeer van CDI. 

Verkorte indicatie: CDI, hoog risico, preventie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ZOMACTON INJPDR FLACON  4MG + SOLV 3,5ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 14670879 

ATC Code: H01AC01 

Werkzame stof: SOMATROPINE 

Registratienummer: 14593 

Fabrikant: FERRING BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 478 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen ten 

gevolge van een insufficiënte productie van 

groeihormoon (groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 479 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg van Turnersyndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 480 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met een Prader-Willi 

syndroom (PWS) ter verbetering van groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose PWS dient te 

worden bevestigd door middel van geschikte 

genetische tests. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 481 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 483 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Begin op volwassen leeftijd: Patiënten die een 

ernstige groeihormoondeficiëntie hebben die verband 

houdt met multipele hormoondeficiënties als gevolg 

van bekend hypothalamisch of hypofysair lijden en 

die ten minste één andere 

hypofysehormoondeficiëntie hebben, behoudens 

prolactine. Deze patiënten dienen een geschikte 

dynamische test te ondergaan om een 

groeihormoondeficiëntie vast te stellen of uit te 

sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 484 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Begin tijdens de kindertijd: Patiënten die in hun 

kindertijd een tekort aan groeihormoon hadden als 

gevolg van congenitale, genetische, verworven of 

idiopathische oorzaken. Patiënten met 

groeihormoondeficiëntie (GHD) stammend uit de 

kindertijd dienen na voltooiing van de lengtegroei te 

worden herbeoordeeld op de secretiecapaciteit voor 

groeihormoon. Bij patiënten die een grote kans lopen 

op een aanhoudende GHD, d.w.z. door een 

congenitale oorzaak of als neveneffect van hypofysair 

hypothalamisch lijden of een trauma, dient een 

Insuline-achtige groeifactor I (IGF-I) SDS < -2 na 

tenminste 4 weken stoppen met 

groeihormoonbehandeling, als voldoende bewijs voor 

een verborgen GHD te worden gezien. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 
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Indicatienummer: 486 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

groeifalen geassocieerd met SHOX deficiëntie, die is 

vastgesled door DNA analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SHOX deficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1125 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen met een 

duidelijke groeihormoondeficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1126 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de lange-termijnbehandeling van kinderen met 

groeistoornissen als gevolg van een ontoereikende 

secretie van normaal endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1127 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van een kleine gestalte bij 

kinderen ten gevolge van het syndroom van Turner 

dat is vastgesteld door chromosoomanalyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1128 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeiachterstand bij 

kinderen in de prepuberteit met een chronische 

nierfunctiestoornis. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1129 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeistoornissen bij kleine 

kinderen (huidige lengte SDS < -2,5 en met een voor 

de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1), die 

bij geboorte te klein of te licht zijn voor de duur van 

de zwangerschap (geboortegewicht en/of lengte 

kleiner dan –2SD) (SGA / small for gestational age) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

gedurende het laatste jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1130 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met een 
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ernstige groeihormoondeficiëntie op volwassen 

leeftijd worden gedefinieerd als patiënten met 

bekende hypothalamus-hypofyse pathologie en 

tenminste één bekende hypofyse-hormoon 

deficiëntie, niet zijnde prolactine. Deze patiënten 

moeten één enkele dynamische test ondergaan om 

de diagnose groeihormoondeficiëntie te stellen of uit 

te sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1131 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Bij patiënten met in de jeugd ingetreden, geïsoleerde 

groeihormoondeficiëntie (geen bewijs voor een 

hypothalamus-hypofyse-aandoening of bestraling van 

de schedel), worden twee dynamische (stimulatie-) 

testen aanbevolen, behalve voor diegenen die lage 

IGF-I concentraties hebben (<-2 SDS), voor wie één 

test in overweging moet worden genomen. De 

referentiewaarde (cut-off point) van de dynamische 

test moet strikt gehanteerd worden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1134 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen ten gevolge van 

onvoldoende productie van groeihormoon 

(groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1135 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

Turner-syndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1136 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1137 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen (huidige lengte 

standaarddeviatie score (SDS) < -2,5 en met een 

voor de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1) 

bij kleine kinderen/adolescenten die bij de geboorte 

te klein waren voor de zwangerschapsduur (SGA = 



 

 

 

Definitief | Add-on geneesmiddelen en s tollingsfactoren | mei 2019 

P agina 4241 van 4271 

small for gestational age) met een geboortegewicht 

en/of -lengte kleiner dan –2 standaarddeviatie (SD) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

in het afgelopen jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1138 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met een Prader-Willi-syndroom (PWS) 

voor verbetering van de groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose ‘PWS’ dient door 

het juiste genetische onderzoek te worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1139 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van kinderen met 

groeistoornissen veroorzaakt door onvoldoende 

secretie van endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1140 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van meisjes vanaf 2 jaar oud 

met groeistoornissen geassocieerd met het syndroom 

van Turner. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1141 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen vóór de puberteit met 

groeistoornissen geassocieerd met chronische 

nierinsufficiëntie tot het moment van 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1142 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens het volwassen leven: De patiënt 

heeft een tekort aan groeihormoon als gevolg van 

een aandoening van de hypothalamus of hypofyse en 

minstens één ander vastgesteld hormoontekort 

(behalve prolactine). Er moeten geen tests voor 

groeihormoondeficiëntie worden uitgevoerd totdat 

voldoende substitutiebehandeling voor de andere 

hormoontekorten is ingesteld. Voorafgaand aan de 

behandeling moet groeihormoondeficiëntie op de 

juiste wijze worden bevestigd. 
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Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1143 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens de jeugd: Patiënten bij wie 

groeihormoontekort tijdens de jeugd ontstaan is, 

moeten opnieuw getest worden om het 

groeihormoontekort tijdens hun volwassenheid te 

bevestigen alvorens substitutiebehandeling wordt 

gestart. Voorafgaand aan de behandeling moet 

groeihormoondeficiëntie op de juiste wijze worden 

bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1144 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij kinderen ten gevolge van 

onvoldoende groeihormoon productie (GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1145 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij meisjes ten gevolge van 

gonadale disgenesie (syndroom van Turner). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1146 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij prepuberale kinderen ten 

gevolge van chronische nierziekte. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1147 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de jeugd moeten 

opnieuw worden onderzocht voor de 

secretiecapaciteit van groeihormoon nadat de groei is 

voltooid. Onderzoek is niet noodzakelijk voor 

patiënten met meer dan drie hypofyse-

hormoonafwijkingen, met ernstige 

groeihormoondeficiëntie voortkomend uit een 

vastgestelde genetische oorzaak, voortkomend uit 

structurele hypothalamus-hypofyse afwijkingen, 

voortkomend uit tumoren in het centraal 

zenuwstelsel of door bestraling met een hoge dosis 

van het hoofd of met groeihormoondeficiëntie 

voortkomend uit een aandoening of insult van de 
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hypofyse/hypothalamus, wanneer de waarden van 

serum insulin-like growth factor (IGF-I) <-2 SDS zijn 

na ten minste vier weken groeihormoonbehandeling. 

Bij alle andere patiënten is een IGF-I meting en één 

groeihormoonstimulatietest vereist. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1148 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de volwassen 

leeftijd:Duidelijk aanwezige groeihormoondeficiëntie 

bij personen met een bekende hypothalamus-

/hypofyse-afwijking, bestraling van het hoofd en 

hersentraumata. Groeihormoondeficiëntie moet met 

één andere asdeficiëntie geassocieerd zijn, anders 

dan prolactine. Groeihormoondeficiëntie moet 

aangetoond zijn middels een provocatietest, nadat 

adequate substitutietherapie voor elke andere 

deficiënte as heeft plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1132 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van kinderen met 

groeiachterstand als gevolg van onvoldoende 

groeihormoonsecretie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1133 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van groeiachterstand als 

gevolg van het syndroom van Turner, bevestigd door 

middel van chromosoom-analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 
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Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ZOMACTON INJPDR FLACON  4MG + SOLV 3,5ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 14670887 

ATC Code: H01AC01 

Werkzame stof: SOMATROPINE 

Registratienummer: 14593 

Fabrikant: FERRING BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 478 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen ten 

gevolge van een insufficiënte productie van 

groeihormoon (groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 479 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg van Turnersyndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 480 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met een Prader-Willi 

syndroom (PWS) ter verbetering van groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose PWS dient te 

worden bevestigd door middel van geschikte 

genetische tests. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 481 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 483 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Begin op volwassen leeftijd: Patiënten die een 

ernstige groeihormoondeficiëntie hebben die verband 

houdt met multipele hormoondeficiënties als gevolg 

van bekend hypothalamisch of hypofysair lijden en 

die ten minste één andere 

hypofysehormoondeficiëntie hebben, behoudens 

prolactine. Deze patiënten dienen een geschikte 

dynamische test te ondergaan om een 

groeihormoondeficiëntie vast te stellen of uit te 

sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 
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(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 484 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Begin tijdens de kindertijd: Patiënten die in hun 

kindertijd een tekort aan groeihormoon hadden als 

gevolg van congenitale, genetische, verworven of 

idiopathische oorzaken. Patiënten met 

groeihormoondeficiëntie (GHD) stammend uit de 

kindertijd dienen na voltooiing van de lengtegroei te 

worden herbeoordeeld op de secretiecapaciteit voor 

groeihormoon. Bij patiënten die een grote kans lopen 

op een aanhoudende GHD, d.w.z. door een 

congenitale oorzaak of als neveneffect van hypofysair 

hypothalamisch lijden of een trauma, dient een 

Insuline-achtige groeifactor I (IGF-I) SDS < -2 na 

tenminste 4 weken stoppen met 

groeihormoonbehandeling, als voldoende bewijs voor 

een verborgen GHD te worden gezien. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 486 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

groeifalen geassocieerd met SHOX deficiëntie, die is 

vastgesled door DNA analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SHOX deficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1125 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen met een 

duidelijke groeihormoondeficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1126 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de lange-termijnbehandeling van kinderen met 

groeistoornissen als gevolg van een ontoereikende 

secretie van normaal endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1127 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van een kleine gestalte bij 

kinderen ten gevolge van het syndroom van Turner 

dat is vastgesteld door chromosoomanalyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1128 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeiachterstand bij 

kinderen in de prepuberteit met een chronische 
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nierfunctiestoornis. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1129 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeistoornissen bij kleine 

kinderen (huidige lengte SDS < -2,5 en met een voor 

de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1), die 

bij geboorte te klein of te licht zijn voor de duur van 

de zwangerschap (geboortegewicht en/of lengte 

kleiner dan –2SD) (SGA / small for gestational age) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

gedurende het laatste jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1130 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met een 

ernstige groeihormoondeficiëntie op volwassen 

leeftijd worden gedefinieerd als patiënten met 

bekende hypothalamus-hypofyse pathologie en 

tenminste één bekende hypofyse-hormoon 

deficiëntie, niet zijnde prolactine. Deze patiënten 

moeten één enkele dynamische test ondergaan om 

de diagnose groeihormoondeficiëntie te stellen of uit 

te sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1131 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Bij patiënten met in de jeugd ingetreden, geïsoleerde 

groeihormoondeficiëntie (geen bewijs voor een 

hypothalamus-hypofyse-aandoening of bestraling van 

de schedel), worden twee dynamische (stimulatie-) 

testen aanbevolen, behalve voor diegenen die lage 

IGF-I concentraties hebben (<-2 SDS), voor wie één 

test in overweging moet worden genomen. De 

referentiewaarde (cut-off point) van de dynamische 

test moet strikt gehanteerd worden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1134 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen ten gevolge van 

onvoldoende productie van groeihormoon 

(groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1135 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

Turner-syndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1136 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1137 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen (huidige lengte 

standaarddeviatie score (SDS) < -2,5 en met een 

voor de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1) 

bij kleine kinderen/adolescenten die bij de geboorte 

te klein waren voor de zwangerschapsduur (SGA = 

small for gestational age) met een geboortegewicht 

en/of -lengte kleiner dan –2 standaarddeviatie (SD) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

in het afgelopen jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1138 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met een Prader-Willi-syndroom (PWS) 

voor verbetering van de groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose ‘PWS’ dient door 

het juiste genetische onderzoek te worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1139 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van kinderen met 

groeistoornissen veroorzaakt door onvoldoende 

secretie van endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1140 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van meisjes vanaf 2 jaar oud 

met groeistoornissen geassocieerd met het syndroom 

van Turner. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1141 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen vóór de puberteit met 

groeistoornissen geassocieerd met chronische 

nierinsufficiëntie tot het moment van 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1142 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens het volwassen leven: De patiënt 

heeft een tekort aan groeihormoon als gevolg van 

een aandoening van de hypothalamus of hypofyse en 

minstens één ander vastgesteld hormoontekort 

(behalve prolactine). Er moeten geen tests voor 

groeihormoondeficiëntie worden uitgevoerd totdat 

voldoende substitutiebehandeling voor de andere 

hormoontekorten is ingesteld. Voorafgaand aan de 

behandeling moet groeihormoondeficiëntie op de 

juiste wijze worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1143 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens de jeugd: Patiënten bij wie 

groeihormoontekort tijdens de jeugd ontstaan is, 

moeten opnieuw getest worden om het 

groeihormoontekort tijdens hun volwassenheid te 

bevestigen alvorens substitutiebehandeling wordt 

gestart. Voorafgaand aan de behandeling moet 

groeihormoondeficiëntie op de juiste wijze worden 

bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1144 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij kinderen ten gevolge van 

onvoldoende groeihormoon productie (GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1145 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij meisjes ten gevolge van 

gonadale disgenesie (syndroom van Turner). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1146 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 
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Indicatie: Vertraagde groei bij prepuberale kinderen ten 

gevolge van chronische nierziekte. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1147 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de jeugd moeten 

opnieuw worden onderzocht voor de 

secretiecapaciteit van groeihormoon nadat de groei is 

voltooid. Onderzoek is niet noodzakelijk voor 

patiënten met meer dan drie hypofyse-

hormoonafwijkingen, met ernstige 

groeihormoondeficiëntie voortkomend uit een 

vastgestelde genetische oorzaak, voortkomend uit 

structurele hypothalamus-hypofyse afwijkingen, 

voortkomend uit tumoren in het centraal 

zenuwstelsel of door bestraling met een hoge dosis 

van het hoofd of met groeihormoondeficiëntie 

voortkomend uit een aandoening of insult van de 

hypofyse/hypothalamus, wanneer de waarden van 

serum insulin-like growth factor (IGF-I) <-2 SDS zijn 

na ten minste vier weken groeihormoonbehandeling. 

Bij alle andere patiënten is een IGF-I meting en één 

groeihormoonstimulatietest vereist. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1148 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de volwassen 

leeftijd:Duidelijk aanwezige groeihormoondeficiëntie 

bij personen met een bekende hypothalamus-

/hypofyse-afwijking, bestraling van het hoofd en 

hersentraumata. Groeihormoondeficiëntie moet met 

één andere asdeficiëntie geassocieerd zijn, anders 

dan prolactine. Groeihormoondeficiëntie moet 

aangetoond zijn middels een provocatietest, nadat 

adequate substitutietherapie voor elke andere 

deficiënte as heeft plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1132 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van kinderen met 

groeiachterstand als gevolg van onvoldoende 

groeihormoonsecretie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1133 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van groeiachterstand als 
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gevolg van het syndroom van Turner, bevestigd door 

middel van chromosoom-analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ZOMACTON INJPDR FLACON 10MG + SOLV 1ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 15419126 

ATC Code: H01AC01 

Werkzame stof: SOMATROPINE 

Registratienummer: 102990 

Fabrikant: FERRING BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 478 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen ten 

gevolge van een insufficiënte productie van 

groeihormoon (groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 479 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg van Turnersyndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 480 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met een Prader-Willi 

syndroom (PWS) ter verbetering van groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose PWS dient te 

worden bevestigd door middel van geschikte 

genetische tests. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 481 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 483 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Begin op volwassen leeftijd: Patiënten die een 

ernstige groeihormoondeficiëntie hebben die verband 

houdt met multipele hormoondeficiënties als gevolg 

van bekend hypothalamisch of hypofysair lijden en 

die ten minste één andere 

hypofysehormoondeficiëntie hebben, behoudens 

prolactine. Deze patiënten dienen een geschikte 

dynamische test te ondergaan om een 

groeihormoondeficiëntie vast te stellen of uit te 

sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 484 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Begin tijdens de kindertijd: Patiënten die in hun 

kindertijd een tekort aan groeihormoon hadden als 

gevolg van congenitale, genetische, verworven of 

idiopathische oorzaken. Patiënten met 

groeihormoondeficiëntie (GHD) stammend uit de 

kindertijd dienen na voltooiing van de lengtegroei te 

worden herbeoordeeld op de secretiecapaciteit voor 

groeihormoon. Bij patiënten die een grote kans lopen 

op een aanhoudende GHD, d.w.z. door een 

congenitale oorzaak of als neveneffect van hypofysair 

hypothalamisch lijden of een trauma, dient een 

Insuline-achtige groeifactor I (IGF-I) SDS < -2 na 

tenminste 4 weken stoppen met 

groeihormoonbehandeling, als voldoende bewijs voor 

een verborgen GHD te worden gezien. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 486 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

groeifalen geassocieerd met SHOX deficiëntie, die is 

vastgesled door DNA analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SHOX deficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1125 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen met een 

duidelijke groeihormoondeficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 
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Indicatienummer: 1126 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de lange-termijnbehandeling van kinderen met 

groeistoornissen als gevolg van een ontoereikende 

secretie van normaal endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1127 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van een kleine gestalte bij 

kinderen ten gevolge van het syndroom van Turner 

dat is vastgesteld door chromosoomanalyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1128 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeiachterstand bij 

kinderen in de prepuberteit met een chronische 

nierfunctiestoornis. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1129 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeistoornissen bij kleine 

kinderen (huidige lengte SDS < -2,5 en met een voor 

de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1), die 

bij geboorte te klein of te licht zijn voor de duur van 

de zwangerschap (geboortegewicht en/of lengte 

kleiner dan –2SD) (SGA / small for gestational age) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

gedurende het laatste jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1130 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met een 

ernstige groeihormoondeficiëntie op volwassen 

leeftijd worden gedefinieerd als patiënten met 

bekende hypothalamus-hypofyse pathologie en 

tenminste één bekende hypofyse-hormoon 

deficiëntie, niet zijnde prolactine. Deze patiënten 

moeten één enkele dynamische test ondergaan om 

de diagnose groeihormoondeficiëntie te stellen of uit 

te sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1131 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Bij patiënten met in de jeugd ingetreden, geïsoleerde 
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groeihormoondeficiëntie (geen bewijs voor een 

hypothalamus-hypofyse-aandoening of bestraling van 

de schedel), worden twee dynamische (stimulatie-) 

testen aanbevolen, behalve voor diegenen die lage 

IGF-I concentraties hebben (<-2 SDS), voor wie één 

test in overweging moet worden genomen. De 

referentiewaarde (cut-off point) van de dynamische 

test moet strikt gehanteerd worden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1134 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen ten gevolge van 

onvoldoende productie van groeihormoon 

(groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1135 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

Turner-syndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1136 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1137 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen (huidige lengte 

standaarddeviatie score (SDS) < -2,5 en met een 

voor de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1) 

bij kleine kinderen/adolescenten die bij de geboorte 

te klein waren voor de zwangerschapsduur (SGA = 

small for gestational age) met een geboortegewicht 

en/of -lengte kleiner dan –2 standaarddeviatie (SD) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

in het afgelopen jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1138 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met een Prader-Willi-syndroom (PWS) 

voor verbetering van de groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose ‘PWS’ dient door 
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het juiste genetische onderzoek te worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1139 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van kinderen met 

groeistoornissen veroorzaakt door onvoldoende 

secretie van endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1140 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van meisjes vanaf 2 jaar oud 

met groeistoornissen geassocieerd met het syndroom 

van Turner. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1141 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen vóór de puberteit met 

groeistoornissen geassocieerd met chronische 

nierinsufficiëntie tot het moment van 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1142 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens het volwassen leven: De patiënt 

heeft een tekort aan groeihormoon als gevolg van 

een aandoening van de hypothalamus of hypofyse en 

minstens één ander vastgesteld hormoontekort 

(behalve prolactine). Er moeten geen tests voor 

groeihormoondeficiëntie worden uitgevoerd totdat 

voldoende substitutiebehandeling voor de andere 

hormoontekorten is ingesteld. Voorafgaand aan de 

behandeling moet groeihormoondeficiëntie op de 

juiste wijze worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1143 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens de jeugd: Patiënten bij wie 

groeihormoontekort tijdens de jeugd ontstaan is, 

moeten opnieuw getest worden om het 

groeihormoontekort tijdens hun volwassenheid te 

bevestigen alvorens substitutiebehandeling wordt 

gestart. Voorafgaand aan de behandeling moet 
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groeihormoondeficiëntie op de juiste wijze worden 

bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1144 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij kinderen ten gevolge van 

onvoldoende groeihormoon productie (GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1145 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij meisjes ten gevolge van 

gonadale disgenesie (syndroom van Turner). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1146 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij prepuberale kinderen ten 

gevolge van chronische nierziekte. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1147 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de jeugd moeten 

opnieuw worden onderzocht voor de 

secretiecapaciteit van groeihormoon nadat de groei is 

voltooid. Onderzoek is niet noodzakelijk voor 

patiënten met meer dan drie hypofyse-

hormoonafwijkingen, met ernstige 

groeihormoondeficiëntie voortkomend uit een 

vastgestelde genetische oorzaak, voortkomend uit 

structurele hypothalamus-hypofyse afwijkingen, 

voortkomend uit tumoren in het centraal 

zenuwstelsel of door bestraling met een hoge dosis 

van het hoofd of met groeihormoondeficiëntie 

voortkomend uit een aandoening of insult van de 

hypofyse/hypothalamus, wanneer de waarden van 

serum insulin-like growth factor (IGF-I) <-2 SDS zijn 

na ten minste vier weken groeihormoonbehandeling. 

Bij alle andere patiënten is een IGF-I meting en één 

groeihormoonstimulatietest vereist. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1148 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de volwassen 

leeftijd:Duidelijk aanwezige groeihormoondeficiëntie 

bij personen met een bekende hypothalamus-
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/hypofyse-afwijking, bestraling van het hoofd en 

hersentraumata. Groeihormoondeficiëntie moet met 

één andere asdeficiëntie geassocieerd zijn, anders 

dan prolactine. Groeihormoondeficiëntie moet 

aangetoond zijn middels een provocatietest, nadat 

adequate substitutietherapie voor elke andere 

deficiënte as heeft plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1132 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van kinderen met 

groeiachterstand als gevolg van onvoldoende 

groeihormoonsecretie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1133 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van groeiachterstand als 

gevolg van het syndroom van Turner, bevestigd door 

middel van chromosoom-analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 

geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ZOMACTON INJPDR FLACON 10MG + SOLV 1ML + TOEBEH 

 

Zindex nummer: 15419134 

ATC Code: H01AC01 

Werkzame stof: SOMATROPINE 

Registratienummer: 102990 

Fabrikant: FERRING BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 478 
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Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen ten 

gevolge van een insufficiënte productie van 

groeihormoon (groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 479 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg van Turnersyndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 480 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met een Prader-Willi 

syndroom (PWS) ter verbetering van groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose PWS dient te 

worden bevestigd door middel van geschikte 

genetische tests. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 481 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen met groeistoornissen als 

gevolg chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 483 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Begin op volwassen leeftijd: Patiënten die een 

ernstige groeihormoondeficiëntie hebben die verband 

houdt met multipele hormoondeficiënties als gevolg 

van bekend hypothalamisch of hypofysair lijden en 

die ten minste één andere 

hypofysehormoondeficiëntie hebben, behoudens 

prolactine. Deze patiënten dienen een geschikte 

dynamische test te ondergaan om een 

groeihormoondeficiëntie vast te stellen of uit te 

sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 484 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Begin tijdens de kindertijd: Patiënten die in hun 

kindertijd een tekort aan groeihormoon hadden als 

gevolg van congenitale, genetische, verworven of 

idiopathische oorzaken. Patiënten met 

groeihormoondeficiëntie (GHD) stammend uit de 

kindertijd dienen na voltooiing van de lengtegroei te 

worden herbeoordeeld op de secretiecapaciteit voor 

groeihormoon. Bij patiënten die een grote kans lopen 

op een aanhoudende GHD, d.w.z. door een 
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congenitale oorzaak of als neveneffect van hypofysair 

hypothalamisch lijden of een trauma, dient een 

Insuline-achtige groeifactor I (IGF-I) SDS < -2 na 

tenminste 4 weken stoppen met 

groeihormoonbehandeling, als voldoende bewijs voor 

een verborgen GHD te worden gezien. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 486 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van pediatrische patiënten met 

groeifalen geassocieerd met SHOX deficiëntie, die is 

vastgesled door DNA analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SHOX deficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1125 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Substitutietherapie bij volwassenen met een 

duidelijke groeihormoondeficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1126 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de lange-termijnbehandeling van kinderen met 

groeistoornissen als gevolg van een ontoereikende 

secretie van normaal endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1127 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van een kleine gestalte bij 

kinderen ten gevolge van het syndroom van Turner 

dat is vastgesteld door chromosoomanalyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1128 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeiachterstand bij 

kinderen in de prepuberteit met een chronische 

nierfunctiestoornis. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1129 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Voor de behandeling van groeistoornissen bij kleine 

kinderen (huidige lengte SDS < -2,5 en met een voor 

de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1), die 

bij geboorte te klein of te licht zijn voor de duur van 

de zwangerschap (geboortegewicht en/of lengte 

kleiner dan –2SD) (SGA / small for gestational age) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 
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inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

gedurende het laatste jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1130 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van volwassen patiënten met een 

ernstige groeihormoondeficiëntie op volwassen 

leeftijd worden gedefinieerd als patiënten met 

bekende hypothalamus-hypofyse pathologie en 

tenminste één bekende hypofyse-hormoon 

deficiëntie, niet zijnde prolactine. Deze patiënten 

moeten één enkele dynamische test ondergaan om 

de diagnose groeihormoondeficiëntie te stellen of uit 

te sluiten. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1131 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Bij patiënten met in de jeugd ingetreden, geïsoleerde 

groeihormoondeficiëntie (geen bewijs voor een 

hypothalamus-hypofyse-aandoening of bestraling van 

de schedel), worden twee dynamische (stimulatie-) 

testen aanbevolen, behalve voor diegenen die lage 

IGF-I concentraties hebben (<-2 SDS), voor wie één 

test in overweging moet worden genomen. De 

referentiewaarde (cut-off point) van de dynamische 

test moet strikt gehanteerd worden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1134 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen ten gevolge van 

onvoldoende productie van groeihormoon 

(groeihormoondeficiëntie, GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1135 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

Turner-syndroom. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1136 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen als gevolg van 

chronische nierinsufficiëntie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 
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Indicatienummer: 1137 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met groeistoornissen (huidige lengte 

standaarddeviatie score (SDS) < -2,5 en met een 

voor de ouderlengte gecorrigeerde lengte SDS < -1) 

bij kleine kinderen/adolescenten die bij de geboorte 

te klein waren voor de zwangerschapsduur (SGA = 

small for gestational age) met een geboortegewicht 

en/of -lengte kleiner dan –2 standaarddeviatie (SD) 

en die op een leeftijd van 4 jaar of later nog geen 

inhaalgroei hebben vertoond (groeisnelheid SDS < 0 

in het afgelopen jaar). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, SGA (Kind 4-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1138 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van zuigelingen, kinderen en 

adolescenten met een Prader-Willi-syndroom (PWS) 

voor verbetering van de groei en 

lichaamssamenstelling. De diagnose ‘PWS’ dient door 

het juiste genetische onderzoek te worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, Prader-Willi syndroom (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1139 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van kinderen met 

groeistoornissen veroorzaakt door onvoldoende 

secretie van endogeen groeihormoon. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1140 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Langdurige behandeling van meisjes vanaf 2 jaar oud 

met groeistoornissen geassocieerd met het syndroom 

van Turner. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 2-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1141 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Behandeling van kinderen vóór de puberteit met 

groeistoornissen geassocieerd met chronische 

nierinsufficiëntie tot het moment van 

niertransplantatie. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1142 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens het volwassen leven: De patiënt 

heeft een tekort aan groeihormoon als gevolg van 
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een aandoening van de hypothalamus of hypofyse en 

minstens één ander vastgesteld hormoontekort 

(behalve prolactine). Er moeten geen tests voor 

groeihormoondeficiëntie worden uitgevoerd totdat 

voldoende substitutiebehandeling voor de andere 

hormoontekorten is ingesteld. Voorafgaand aan de 

behandeling moet groeihormoondeficiëntie op de 

juiste wijze worden bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1143 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Suppletie van endogeen groeihormoon bij 

volwassenen met een groeihormoondeficiëntie die 

ontstaan is tijdens de jeugd: Patiënten bij wie 

groeihormoontekort tijdens de jeugd ontstaan is, 

moeten opnieuw getest worden om het 

groeihormoontekort tijdens hun volwassenheid te 

bevestigen alvorens substitutiebehandeling wordt 

gestart. Voorafgaand aan de behandeling moet 

groeihormoondeficiëntie op de juiste wijze worden 

bevestigd. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1144 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij kinderen ten gevolge van 

onvoldoende groeihormoon productie (GHD). 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1145 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij meisjes ten gevolge van 

gonadale disgenesie (syndroom van Turner). 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Meisje 0-18 

jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1146 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: Vertraagde groei bij prepuberale kinderen ten 

gevolge van chronische nierziekte. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, chronische nierfalen (Kind 0-18 

jaar)(pre-puberteit) 

 

 

Indicatienummer: 1147 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de jeugd moeten 

opnieuw worden onderzocht voor de 

secretiecapaciteit van groeihormoon nadat de groei is 

voltooid. Onderzoek is niet noodzakelijk voor 

patiënten met meer dan drie hypofyse-
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hormoonafwijkingen, met ernstige 

groeihormoondeficiëntie voortkomend uit een 

vastgestelde genetische oorzaak, voortkomend uit 

structurele hypothalamus-hypofyse afwijkingen, 

voortkomend uit tumoren in het centraal 

zenuwstelsel of door bestraling met een hoge dosis 

van het hoofd of met groeihormoondeficiëntie 

voortkomend uit een aandoening of insult van de 

hypofyse/hypothalamus, wanneer de waarden van 

serum insulin-like growth factor (IGF-I) <-2 SDS zijn 

na ten minste vier weken groeihormoonbehandeling. 

Bij alle andere patiënten is een IGF-I meting en één 

groeihormoonstimulatietest vereist. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf kindertijd) (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1148 

Soort Indicatie:  Generieke stof indicatie 

Indicatie: De behandeling van volwassenen met een 

groeihormoondeficiëntie vanaf de volwassen 

leeftijd:Duidelijk aanwezige groeihormoondeficiëntie 

bij personen met een bekende hypothalamus-

/hypofyse-afwijking, bestraling van het hoofd en 

hersentraumata. Groeihormoondeficiëntie moet met 

één andere asdeficiëntie geassocieerd zijn, anders 

dan prolactine. Groeihormoondeficiëntie moet 

aangetoond zijn middels een provocatietest, nadat 

adequate substitutietherapie voor elke andere 

deficiënte as heeft plaatsgevonden. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Vanaf volwassen leeftijd) 

(Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1132 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van kinderen met 

groeiachterstand als gevolg van onvoldoende 

groeihormoonsecretie. 

Verkorte indicatie: Groeihormoondeficiëntie (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 1133 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: De langetermijnbehandeling van groeiachterstand als 

gevolg van het syndroom van Turner, bevestigd door 

middel van chromosoom-analyse. 

Verkorte indicatie: Groeistoornis, syndroom van Turner (Kind 0-18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 970 

Soort Indicatie:  Off-label 

Indicatie: Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake 

is van een ziekte die in Nederland niet vaker 

voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de 

werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie 

wetenschappelijk is onderbouwd èn in Nederland 

voor die aandoening geen behandeling mogelijk is 

met enig ander voor die aandoening geregistreerd 
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geneesmiddel. 

Verkorte indicatie: Zeldzame ziekte, =< 1 op 150.000 (Volw. en Kind 0-

18 jaar) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ZYDELIG TABLET FILMOMHULD 100MG 

 

Zindex nummer: 16061330 

ATC Code: L01XX47 

Werkzame stof: IDELALISIB 

Registratienummer: EU/1/14/938/001 

Fabrikant: GILEAD SCIENCES NETHERLANDS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 290 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met een monoklonaal anti-CD20- 

antilichaam (rituximab of ofatumumab) voor de 

behandeling van volwassen patiënten met chronische 

lymfatische leukemie (CLL) die tenminste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, combi met rituximab of 

ofatumumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 291 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met monoklonaal anti-CD20- 

antilichaam (rituximab of ofatumumab) voor de 

behandeling van volwassen patiënten met chronische 

lymfatische leukemie (CLL) als eerstelijnsbehandeling 

als voortzetting van de behandeling bij patiënten met 

17p-deletie of TP53-mutatie bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor andere therapieën. 

Verkorte indicatie: CLL, 17p deletie of TP53 mutatie, 1e lijn, combi met 

rituximab of ofatumumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 292 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met folliculair lymfoom (LF) dat refractair is 

voor twee eerdere therapielijnen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent LF, >= 3e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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ZYDELIG TABLET FILMOMHULD 150MG 

 

Zindex nummer: 16061349 

ATC Code: L01XX47 

Werkzame stof: IDELALISIB 

Registratienummer: EU/1/14/938/002 

Fabrikant: GILEAD SCIENCES NETHERLANDS BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 290 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met een monoklonaal anti-CD20- 

antilichaam (rituximab of ofatumumab) voor de 

behandeling van volwassen patiënten met chronische 

lymfatische leukemie (CLL) die tenminste een 

eerdere behandeling hebben gekregen. 

Verkorte indicatie: CLL, >= 2de lijn, combi met rituximab of 

ofatumumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 291 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: In combinatie met monoklonaal anti-CD20- 

antilichaam (rituximab of ofatumumab) voor de 

behandeling van volwassen patiënten met chronische 

lymfatische leukemie (CLL) als eerstelijnsbehandeling 

als voortzetting van de behandeling bij patiënten met 

17p-deletie of TP53-mutatie bij patiënten die niet in 

aanmerking komen voor andere therapieën. 

Verkorte indicatie: CLL, 17p deletie of TP53 mutatie, 1e lijn, combi met 

rituximab of ofatumumab (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 292 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met folliculair lymfoom (LF) dat refractair is 

voor twee eerdere therapielijnen. 

Verkorte indicatie: Therapieresistent LF, >= 3e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ZYKADIA CAPSULE 150MG 

 

Zindex nummer: 16149416 

ATC Code: L01XE28 

Werkzame stof: CERITINIB 

Registratienummer: EU/1/15/999/001 

Fabrikant: NOVARTIS PHARMA BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 
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Indicatienummer: 1396 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met anaplastisch lymfoomkinase (ALK)-

positieve gevorderde niet-kleincellige longkanker 

(NSCLC), die eerder behandeld zijn met crizotinib. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv, ALK+, na crizotinib, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1495 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met anaplastisch lymfoom 

kinase (ALK)-positief gevorderd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, ALK+, Adv, 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ZYKADIA CAPSULE 150MG 

 

Zindex nummer: 16346114 

ATC Code: L01XE28 

Werkzame stof: CERITINIB 

Registratienummer: EU/1/15/999/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1396 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met anaplastisch lymfoomkinase (ALK)-

positieve gevorderde niet-kleincellige longkanker 

(NSCLC), die eerder behandeld zijn met crizotinib. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv, ALK+, na crizotinib, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1495 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met anaplastisch lymfoom 

kinase (ALK)-positief gevorderd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, ALK+, Adv, 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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ZYKADIA CAPSULE 150MG 

 

Zindex nummer: 16535723 

ATC Code: L01XE28 

Werkzame stof: CERITINIB 

Registratienummer: EU/1/15/999/001 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1396 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met anaplastisch lymfoomkinase (ALK)-

positieve gevorderde niet-kleincellige longkanker 

(NSCLC), die eerder behandeld zijn met crizotinib. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv, ALK+, na crizotinib, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1495 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met anaplastisch lymfoom 

kinase (ALK)-positief gevorderd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). 

Verkorte indicatie: NSCLC, ALK+, Adv, 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ZYKADIA CAPSULE 150MG 

 

Zindex nummer: 16775074 

ATC Code: L01XE28 

Werkzame stof: CERITINIB 

Registratienummer: EU/1/15/999/001 

Fabrikant: BMODESTO B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 1396 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de behandeling van volwassen 

patiënten met anaplastisch lymfoomkinase (ALK)-

positieve gevorderde niet-kleincellige longkanker 

(NSCLC), die eerder behandeld zijn met crizotinib. 

Verkorte indicatie: NSCLC, Adv, ALK+, na crizotinib, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 1495 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Als monotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van 

volwassen patiënten met anaplastisch lymfoom 

kinase (ALK)-positief gevorderd niet-kleincellig 

longcarcinoom (NSCLC). 
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Verkorte indicatie: NSCLC, ALK+, Adv, 1e lijn, mono (Volw.) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ZYTIGA TABLET 250MG 

 

Zindex nummer: 16181301 

ATC Code: L02BX03 

Werkzame stof: ABIRATERON 

Registratienummer: EU/1/11/714/001 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 6 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Met prednison of prednisolon voor de behandeling 

van gemetastaseerde castratieresistente 

prostaatkanker (mCRPC) bij volwassen mannen die 

asymptomatisch of licht symptomatisch zijn na falen 

van androgeendeprivatietherapie (ADT) en voor wie 

behandeling met chemotherapie nog niet klinisch 

geïndiceerd is. 

Verkorte indicatie: CRPC, m, voor chemo, combi met prednison of 

prednisolon (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 7 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Met prednison of prednisolon voor de behandeling 

van gemetastaseerde castratieresistente 

prostaatkanker (mCRPC) bij volwassen mannen bij 

wie de ziekte progressief was tijdens of na een 

chemotherapieschema op basis van docetaxel. 

Verkorte indicatie: CRPC, m, na chemo, combi met prednison of 

prednisolon (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 1535 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Met prednison of prednisolon voor de behandeling 

van nieuw gediagnosticeerde hoog-risico 

gemetastaseerde hormoongevoelige prostaatkanker 

(mHSPC) bij volwassen mannen, in combinatie met 

androgeendeprivatietherapie (ADT). 

Verkorte indicatie: HSPC, nieuw gediagnostiseerd, high-risk en m, combi 

met prednison of prednisolon en ADT (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 
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ZYTIGA TABLET 250MG 

 

Zindex nummer: 16199111 

ATC Code: L02BX03 

Werkzame stof: ABIRATERON 

Registratienummer: EU/1/11/714/001 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 6 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Met prednison of prednisolon voor de behandeling 

van gemetastaseerde castratieresistente 

prostaatkanker (mCRPC) bij volwassen mannen die 

asymptomatisch of licht symptomatisch zijn na falen 

van androgeendeprivatietherapie (ADT) en voor wie 

behandeling met chemotherapie nog niet klinisch 

geïndiceerd is. 

Verkorte indicatie: CRPC, m, voor chemo, combi met prednison of 

prednisolon (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 7 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Met prednison of prednisolon voor de behandeling 

van gemetastaseerde castratieresistente 

prostaatkanker (mCRPC) bij volwassen mannen bij 

wie de ziekte progressief was tijdens of na een 

chemotherapieschema op basis van docetaxel. 

Verkorte indicatie: CRPC, m, na chemo, combi met prednison of 

prednisolon (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 1535 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Met prednison of prednisolon voor de behandeling 

van nieuw gediagnosticeerde hoog-risico 

gemetastaseerde hormoongevoelige prostaatkanker 

(mHSPC) bij volwassen mannen, in combinatie met 

androgeendeprivatietherapie (ADT). 

Verkorte indicatie: HSPC, nieuw gediagnostiseerd, high-risk en m, combi 

met prednison of prednisolon en ADT (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ZYTIGA TABLET FILMOMHULD 500MG 

 

Zindex nummer: 16276221 

ATC Code: L02BX03 

Werkzame stof: ABIRATERON 
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Registratienummer: EU/1/11/714/002 

Fabrikant: JANSSEN-CILAG BV 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 6 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Met prednison of prednisolon voor de behandeling 

van gemetastaseerde castratieresistente 

prostaatkanker (mCRPC) bij volwassen mannen die 

asymptomatisch of licht symptomatisch zijn na falen 

van androgeendeprivatietherapie (ADT) en voor wie 

behandeling met chemotherapie nog niet klinisch 

geïndiceerd is. 

Verkorte indicatie: CRPC, m, voor chemo, combi met prednison of 

prednisolon (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 7 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Met prednison of prednisolon voor de behandeling 

van gemetastaseerde castratieresistente 

prostaatkanker (mCRPC) bij volwassen mannen bij 

wie de ziekte progressief was tijdens of na een 

chemotherapieschema op basis van docetaxel. 

Verkorte indicatie: CRPC, m, na chemo, combi met prednison of 

prednisolon (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 1535 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Met prednison of prednisolon voor de behandeling 

van nieuw gediagnosticeerde hoog-risico 

gemetastaseerde hormoongevoelige prostaatkanker 

(mHSPC) bij volwassen mannen, in combinatie met 

androgeendeprivatietherapie (ADT). 

Verkorte indicatie: HSPC, nieuw gediagnostiseerd, high-risk en m, combi 

met prednison of prednisolon en ADT (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ZYTIGA TABLET FILMOMHULD 500MG 

 

Zindex nummer: 16572009 

ATC Code: L02BX03 

Werkzame stof: ABIRATERON 

Registratienummer: EU/1/11/714/003 

Fabrikant: ORIGINALIS B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 6 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Met prednison of prednisolon voor de behandeling 
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van gemetastaseerde castratieresistente 

prostaatkanker (mCRPC) bij volwassen mannen die 

asymptomatisch of licht symptomatisch zijn na falen 

van androgeendeprivatietherapie (ADT) en voor wie 

behandeling met chemotherapie nog niet klinisch 

geïndiceerd is. 

Verkorte indicatie: CRPC, m, voor chemo, combi met prednison of 

prednisolon (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 7 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Met prednison of prednisolon voor de behandeling 

van gemetastaseerde castratieresistente 

prostaatkanker (mCRPC) bij volwassen mannen bij 

wie de ziekte progressief was tijdens of na een 

chemotherapieschema op basis van docetaxel. 

Verkorte indicatie: CRPC, m, na chemo, combi met prednison of 

prednisolon (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 1535 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Met prednison of prednisolon voor de behandeling 

van nieuw gediagnosticeerde hoog-risico 

gemetastaseerde hormoongevoelige prostaatkanker 

(mHSPC) bij volwassen mannen, in combinatie met 

androgeendeprivatietherapie (ADT). 

Verkorte indicatie: HSPC, nieuw gediagnostiseerd, high-risk en m, combi 

met prednison of prednisolon en ADT (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

ZYTIGA TABLET FILMOMHULD 500MG 

 

Zindex nummer: 16779371 

ATC Code: L02BX03 

Werkzame stof: ABIRATERON 

Registratienummer: EU/1/11/714/002 

Fabrikant: ORIFARM B.V. 

Soort geneesmiddel: Add-on geneesmiddel 

 

Indicatienummer: 6 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Met prednison of prednisolon voor de behandeling 

van gemetastaseerde castratieresistente 

prostaatkanker (mCRPC) bij volwassen mannen die 

asymptomatisch of licht symptomatisch zijn na falen 

van androgeendeprivatietherapie (ADT) en voor wie 

behandeling met chemotherapie nog niet klinisch 

geïndiceerd is. 

Verkorte indicatie: CRPC, m, voor chemo, combi met prednison of 
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prednisolon (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 7 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Met prednison of prednisolon voor de behandeling 

van gemetastaseerde castratieresistente 

prostaatkanker (mCRPC) bij volwassen mannen bij 

wie de ziekte progressief was tijdens of na een 

chemotherapieschema op basis van docetaxel. 

Verkorte indicatie: CRPC, m, na chemo, combi met prednison of 

prednisolon (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 1535 

Soort Indicatie:  Geregistreerd 

Indicatie: Met prednison of prednisolon voor de behandeling 

van nieuw gediagnosticeerde hoog-risico 

gemetastaseerde hormoongevoelige prostaatkanker 

(mHSPC) bij volwassen mannen, in combinatie met 

androgeendeprivatietherapie (ADT). 

Verkorte indicatie: HSPC, nieuw gediagnostiseerd, high-risk en m, combi 

met prednison of prednisolon en ADT (Volw. Man) 

 

 

Indicatienummer: 99999999 

Soort Indicatie:  Overig 

Indicatie: Overig (Niet nader gespecificeerd). 

Verkorte indicatie: Overig 

 

 

 


